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Lietuvių kinas patyrė dvi skaudžias netektis – sausio pradžioje mirė
režisierius Almantas Grikevičius, po kelių savaičių – kino kritikas Skirmantas Valiulis. Atsisveikinimui su Almantu Grikevičiumi kritikas pasirinko imlią ėjimo per laiką metaforą – svarbiausi režisieriaus filmai buvo
tiesiai susiję su lemtingomis XX a. tragedijomis. Ėjimas per laiką – šis
įvaizdis tinka ir beveik pusę amžiaus skirtingose epochose trukusiai
Skirmanto Valiulio kūrybinei veiklai...
Pirmąjį metų numerį pradedame gausia ir įvairia festivalių apžvalga – Roterdamas, Berlynas, mūsiškis „Kino pavasaris“. Deja, festivalių
filmų srautas entuziazmo apžvalgininkams neįkvepia, netgi provokuoja
Viršelyje – aktorė
nemaloniems apibendrinimams apie šiuolaikinio nekomercinio kino
Hailee Steinfeld vaidina
infantilumą ir konjunktūrinę prigimtį (Linas Vildžiūnas), apie kūrėjų
pagrindinį vaidmenį brolių
polinkį viską supaprastinti, paaiškinti, pabaksnoti pirštu (Živilė Pipinytė).
Ethano ir Joelio Coenų filme
Tačiau esama netikėtų išimčių. Viena jų – Lietuvoje iki šiol negirdėtas
„Tikras išbandymas“.
antropologo Manto Kvedaravičiaus vardas ir jo filmas apie Čečėniją „Barzakh“, pelnęs Berlyne Ekumeninės žiuri prizą. Lietuviška filmo
premjera įvyko „Kino pavasaryje“, o „Kine“ autorių kalbina Dainius
Makūnas. Trejus metus kurdamas „Barzakh“ Mantas Kvedaravičius iš
labai arti pažvelgė į smurtą, žmogišką skausmą, patyrė žmonių, kuriuos
pažino ir pamilo, netektis. Norisi tikėti, kad tai bus ne vienintelis jauno
mokslininko filmas.
„Kino pavasaris“ pristato žurnale savo konkursinę programą, kurios
pagrindą sudaro Balkanų regiono filmai. Viena iš svarbiausių festivalio
programų – pilna Šarūno Barto filmų retrospektyva. Ankstyvieji režisieriaus filmai bus atradimas jaunesnės kartos žiūrovams, tad siūlome jiems paskaityti Maksimo Ivanovo straipsnį, kuriame jis įžvelgia
netikėtų paralelių tarp neorealizmo ir Barto kino.
Rubrika „Iš arčiau“ šįkart skirta nepailstančiam Anthony Hopkinsui ir Sofiai Coppolai, kurios naujasis filmas „Kažkur tarp ten ir čia“
išprovokavo net keletą įdomių vertinimo aspektų: Ieva Toleikytė kaip
svarbiausią Coppolos kino ypatybę akcentuoja pagarbą vaizduojamam
herojui – gyvenime „įstrigusiam“ žmogui, kuriam režisierė padeda išsilaisvinti ir atsiverti pasauliui; Ramūnas Aušrotas įžvelgia Coppolos
žvilgsnyje, anot autoriaus, moteriškojo eroso sublimaciją, nes priskyrus
erosą kūniškai meilės formai (vyriškasis erosas), „jis nežymi to, ką
turėtų žymėti, t. y. sielos meilės“.
Įdomių įžvalgų rasite ir filmų recenzijų bloke: Ramūnas Aušrotas
skeptiškai žvelgia į Alejandro Gonzálezo Iñárritu pastangas kalbėti globaliai ir kurti sekuliaraus šventojo portretą („Biutiful“), Rūta Birštonaitė
subtiliai „įžodina“ brolių Coenų vesterno „Tikras išbandymas“ atšiaurų
monumentalumą, iš „tikrų Amerikos istorijų“ – filmų „Kovotojas“ ir
„127 valandos“ – kandžiai pasišaipo Narius Kairys.
Renata Šukaitytė supažindina skaitytojus su tuo, ką mažiausiai pažįstame – kaimynų latvių kinu, pasitelkęs automobilizmo terminus
Ramunės Rakauskaitės knygą apie Henriką Šablevičių išnarsto Valdas
Gedgaudas: „Čia vien gerų norų nepakanka – reikia ir kantrybės, ir
talento, ir nuovokos, ir intuicijos, ir mokėjimo „vairuoti“ pašnekovą.
(...) Laisva pavara čia toli nenuvažiuosi.“
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Þurnalà remia
LR kultûros ministerija
Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas
2011 metais Spaudos, radijo ir televizijos fondas
parėmė „Kino“ žurnalo projektą „Žiūrovas ir kinas
Lietuvoje ir pasaulyje“ 27 tūkst. Lt
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Timas Burtonas
ir pasaulinė literatūra
Po sėkmingos „Alisos Stebuklų
šalyje“ ekranizacijos Timas Burtonas rengiasi perkelti į ekraną
dar vieno XIX a. literatūros klasiko – prancūzo Victoro Hugo
knygą „Paryžiaus katedra“. Kelinta tai bus šio romano ekranizacija, sunku suskaičiuoti, bet
jos titruose bus Joshas Brolinas
(dar neaišku, vaidins Kuprių ar
tik bus prodiuseris), kurį vis dar
galime matyti mūsų kino tea-

Geriausi projektai – vaikystės pasakos
Gal kas nors pasakys, kad Vakarų civilizacija akivaizdžiai infantilėja, bet kino prodiuseriai jau
neslepia, kad geriausi projektai yra tie, kurie sukelia vaikystės prisiminimus. Todėl iš vaikystės
prisimenamos pasakos traukia ne tik jaunuosius žiūrovus. Pasak prodiuserių, pasakose slypi
ideali būsimo filmo medžiaga – nuotykiai, siaubo filmo ir romantinės komedijos elementai. Iki
šiol pasakos buvo ne kartą perkeliamos į ekraną, be jų sunku įsivaizduoti televizijos programas.
Bet dabar Holivudas nusprendė parodyti pasakas visai kitaip, atskleisti naujas jų puses. Sakoma,
kad pirmasis mažiesiems skirtas pasakas paauglių auditorijai pritaikė Timas Burtonas filme
„Alisa Stebuklų šalyje“. Norima klasikinius pasakojimus perkurti kaip siaubo ar nuotykių filmus,
išsaugant visus paauglių auditoriją traukiančius momentus. Pirmasis šio pobūdžio filmas balandį turėtų pasirodyti ir mūsų ekranuose. Tai – nauja pasakos apie Raudonkepurę versija („Red
Riding Hood“, rež. Catherine Hardwicke). Filmo herojė jau nebe maža mergaitė, o jauna moteris
(Amanda Seyfried), kuri, užuot prižiūrėjusi savo senelę, išgyvena aistringą romaną su nepažįstamuoju (kylanti Holivudo žvaigždė Shiloh Fernandezas), nors tėvai jos ranką pažadėjo vietiniam vaikinui (Jeremy Ironso sūnus Maxas). Miestelis, kuriame vyksta filmo veiksmas, yra miško
pakraštyje. Miške gyvena piktas vilkas, žinoma, primenantis vilkolakį. Vilkas labai godus – suryja
ne tik senelę (Julie Christie), bet ir daug miestelio gyventojų. Tada pasirodo vilkolakių gaudymo
specialistas kunigas (žinoma, Gary Oldmanas)... Veiksmą filmo kūrėjai perkėlė į viduramžius.

Pola Negri reklamuos Lenkiją
Nepaisydama dalies lenkų kino bendruomenės protestų, Lenkijos kultūros ministerija nusprendė skirti dotaciją Nacionalinei filmotekai: Lenkijai šiemet antrą pusmetį pirmininkausiant ES, ji
reklamuos šalį nebyliu filmu, kuriame pagrindinį vaidmenį sukūrė iš Lenkijos kilusi Pola Negri
(Apolonia Chalupiec). „Mania. Cigarečių fabriko darbininkės istorija“ („Mania. Die Geschichte
einer Zigarettenarbeiterin“) – tai vokiečių filmas, kurį 1918 m. sukūrė vengras Eugenas Illésas.
Šiuo filmu prasidėjo Polos Negri kelias į Holivudą. Prieš kelerius
metus dingusiu laikytą filmą Nacionalinė filmoteka įsigijo iš čekų
kolekcionieriaus. Kopija buvo restauruota.
Nacionalinė filmoteka planuoja rodyti filmą dešimtyje Europos
sostinių. Peržiūras lydės gyva Jerzy Maksymiuko prašyta muzika.
Projektui Kultūros ministerija skyrė 2,5 milijonų zlotų. Dalis lenkų
kino bendruomenės kreipėsi į kultūros ministrą, laišką pasirašė ir
žinomi režisieriai Andrzejus Wajda, Krzysztofas Zanussi, Juliuszas
Machulskis. Jie yra prieš, kad meniškai silpnas filmas reklamuotų
Lenkiją. Pasak kreipimosi autorių, Europos sostinėse reikėtų rodyti
restauruotus geriausius vadinamosios Lenkų mokyklos filmus.
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truose – brolių Coenų „Tikrame
išbandyme“ jis vaidina pagrindinės herojės tėvo žudiką.

Trylikametė su
revolveriu
Andrea Portes romanas „Hick“
buvo pavadintas viena geriausių
2007-ųjų amerikiečių knygų, o jo
autorę „Universal Pictures“ pakvietė rašyti scenarijų. Filmą režisuoti rengiasi Derickas Martini.
Tai pasakojimas apie trylikametę
Lulą iš Nebraskos, kuri pabėga į
Las Vegasą ir ten pradeda daryti
nusikaltėlės karjerą. Pasakojimas
prasideda, kai mergaitės motina
narkomanė nusprendžia palikti
šeimą, vėliau iš namų išeina ir tėvas. Lula lieka viena su pistoletu
rankose. Tokiomis aplinkybėmis
ji nusprendžia pradėti naują gyvenimą Las Vegase. Lulą vaidins
Chloe Moretz, mergaitės motiną – Juliette Lewis, filme taip pat
pamatysime televizijos seriale
„Liežuvautoja“ išgarsėjusią Blake
Lovely.
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AIDS istorija Holivude

Robertas De Niro ir Martinas Scorsese filmuojant „Blogas gatves“

Dar vieną tikrais įvykiais paremtą
istoriją papasakos režisierius Jeanas-Marcas Vallée („Jaunoji Viktorija“). Matthew McConaughey jo
naujame filme „The Dallas Buyers
Club“ vaidins elektriką iš Teksaso
Roną Woodrofą, kuriam 1986 m.
buvo diagnozuotas AIDS. Gydytojai davė Ronui pusę metų. Bet
šis nenorėjo taikstytis su medikų
nuosprendžiu ir ėmė gydytis alternatyviais, JAV neprieinamais
vaistais. Taip jis ne tik pratęsė

Kas yra Martinas Scorsese
Nepakartojamas, įžūlus, žavingas, paslaptingas, dvasingas, pašaipus, ironiškas – visi tie bruožai
suformavo 68-erių Martiną Scosese ir pavertė jį tikru meistru. Taip teigia garsus amerikiečių kritikas, rašytojas ir dokumentinių filmų kūrėjas Richardas Schickelis, neseniai išleidęs knygą „Pokalbiai su Scorsese“ („Conversations with Scorsese“). Pasak Schickelio, dabar gerbiamas ir garbinamas,
praeityje dažnai smerktas Scorsese sukūrė daug išskirtinių filmų, atnaujinusių arba apibrėžusių
naujas temas, tokias kaip „kasdienis gangsterių gyvenimas“ („Blogos gatvės“, „Kazino“, „Infiltruotieji“). Režisieriaus kūryboje – „filmuoti feministiniai manifestai“ („Alisa čia nebegyvena“), moralitė
apie praėjusią šlovę („Komedijos karalius“), religinė provokacija „Paskutinis Kristaus gundymas“,
išskirtiniai „Taksistas“ ir „Įsiutęs bulius“. Režisieriaus kūrybos įvairiapusiškumas yra Schickelio
išeities taškas. Formaliai knyga atitinka „pokalbio upės“ žanrą, tačiau dažnai įgyja paskaitos arba
seminaro formą, ypač kai pokalbio dalyviai imasi analizuoti kiekvieno filmo ypatybes, režisieriaus
požiūrį į muziką, spalvą ir net klaidas, kurias padarė kritikai, vertindami Scorsese trumpo metražo filmus. Tačiau iš knygos nieko nesužinosime apie Scorsese asmeninį gyvenimą, jo penkerias
vedybas, tik užsimenama apie jo dukras, trumpai trukusią priklausomybę nuo narkotikų ir kaip
tai paveikė jo kūrybą. Vien prisiminimai apie „itališką amerikietišką vaikystę, praleistą Niujorko
gatvėse“, šiek tiek praskleidžia Scorsese kūrybinės laboratorijos uždangą.

Kiniški perdirbiniai
Kad Kinijoje padirbinėjami garsių modeliuotojų sukurti drabužiai ar Leonardo da Vinci ir
kitų klasikų paveikslų kopijos, nestebina nieko. Bet mažai kas žino, kad Azijoje – Pietų Korėjoje, Honkonge ir Kinijoje – perkuriami garsūs ir populiarūs filmai. Neseniai Kinijoje sukurtas
Damingo Cheno filmas „Žinau, ko trokšta moters širdis“ („Know A Woman’s Heart“) – gana
tiksli Nancy Meyers 2000 m. filmo „Ko nori moterys“ kopija, nors kinų žvaigždės Andy Lau
ir Gong Li sukūrė filme įdomius vaidmenis. Tiesa, kinų režisierius prismaigstė filme daugiau paslapčių ir tiesiog nepaaiškina pagrindinio personažo permainų priežasčių, juolab kad
Andy Lau turi daug daugiau subtilaus vyriško žavesio nei Melas Gibsonas, kuris įtikinamai
suvaidino seksistą (beje, ne tik filme, bet ir
gyvenime). Gražiausių ir prabangiausių pasaulio moterų sąrašuose nuolat minima
Gong Li filmo pradžioje pasirodo akiniuota
ir suveltais plaukais, pasinėrusi į skaitomą
knygą (tai archetipiškas 5-ojo dešimtmečio
Holivudo senmergės įvaizdis), bet nesunku
įsivaizduoti, kad netrukus jos herojė įsikūnys
į visais požiūriais žavią moterį.
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savo gyvenimą kelerius metus,
bet ir sukūrė nelegalų verslą bei
padėjo kitiems, sergantiems AIDS.

Vincent’as Casselis
vaidins legendinį generolą
Dilogijos apie garsų nusikaltėlį Mesrine’ą režisierius JeanasFrançois Richet, 2009 m. apdovanotas „Cezariu“, po ilgokos
pertraukos grįžta į kiną ir rengiasi kurti dviejų dalių filmą apie
generolą La Fayette’ą bei apie jo
vaidmenį JAV kovų už nepriklausomybę bei Didžiosios prancūzų
revoliucijos metais. Liberalių idėjų
prancūzų aristokratą vaidins Vincent’as Casselis. Pirmame filme „La
Fayette’as, amerikiečių revoliucija“ bus pasakojama apie tai, kaip
prancūzas kovojo prieš anglus ir
gynė amerikiečių nepriklausomybę. Antrajame „La Fayette’as, prancūzų revoliucija“ – apie generolo
gyvenimą audringais prancūzų
istorijos metais. Prancūzų spauda
atkreipia dėmesį, kad didžiausias
nuotykis ir mūšiai laukia filmo
prodiuserio Thomaso Langmanno.

Vokiečių kino dienos

2011 04 29 – 05 06
Vilnius, Kaunas, Klaipėda

Prie jau tradiciniu tapusio renginio, kurį organizuoja Goethe’s institutas Vilniuje, šiemet prisijungė
Šveicarijos ambasada. Devynių
vokiškai kalbančių šalių filmų programa pateiks ne vieną staigmeną
Europos kino mėgėjams. Filmuose
iškyla sudėtinga šių dienų realybė
ir jos problemos, rodomi paprasti žmonės, priversti priiminėti
svarbius sprendimus. Kartu tai
ir žaismingas žvilgsnis į naujus
laikus. Pastaraisiais metais filmų
herojais dažnai tampa anksčiau
kino nepastebėti personažai – neįgalūs žmonės. Toks yra ir Dieterio
Brüggemanno filmo „Bėk, jei gali“
(„Renn, wenn Du kannst“, Vokietija, 2010) herojus Benas. Prieš kelerius metus patyręs sunkią avariją,
jis gali judėti tik vežimėliu. Vyrui
sunku susitaikyti su padėtimi, bet
jis stengiasi neprarasti humoro
jausmo. Tačiau kai šis vis dėlto
dingsta, Beno „aukomis“ tampa
jauni globėjai, jo namuose atliekantys civilinę tarnybą.
Alexanderis Adolphas dramoje
„Toks laimingas dar niekad nebuvau“ („So glücklich war ich noch
nie“, Vokietija, 2009) rodo labiau
įprastus kinui personažus, nors
vokiečių kritikai įžvelgė filme
šiuolaikinio kapitalizmo kritiką.
Frankas (Devis Striesow) yra sukčius, kurio ieško policija, o Tania
(viena įdomiausių jaunosios kartos vokiečių aktorių Nadja Uhl) –
prostitutė. Jie susipažįsta prabangioje parduotuvėlėje. Netrukus
Frankas patenka už grotų. Išėjęs
iš kalėjimo, jis nori dorai pelnytis
duoną. Bet vieną dieną vėl sutinka
moterį iš parduotuvėlės. Dėl Tanios jis pasirengęs viskam, Frankui netrukdo net jos profesija. Bet
netrukus jis bus priverstas grįžti

prie senų darbų ir pamažu neteks
pareiškia, kad jis yra tikrasis rank- tyvisto – mirties aplinkybes. Jensas
realybės jausmo.
raščio autorius...
įsitikina, kad mergina buvo teisi ir
Dar vieną keistos meilės istoriRomantinė rašytojo ir režisie- jo firma susijusi su byla. Nepaisyją pamatysime Alaino Gsponerio
riaus Michos Lewinsky komedija
dama grėsmės, pora nusprendžia
filme „Lila, Lila“ (Vokietija, Švei- „Civilinių aktų registratorė“ („Die
paskelbti internete koncerno veiklą
carija, 2009). Jis sukurtas pagal
Standesbeamtin“, Šveicarija, 2009)
demaskuojančius duomenis.
populiaraus rašytojo Martino Su- pasakoja apie gražią merginą
Savaitės programoje – ir dokuterio romaną. Filmo herojus Da- Rachelę (debiutantė Marie Lau- mentiniai filmai. Agostino Imonvidas Kernas („Viso gero, Leninai“ enberger), kurios darbas – regis- di ir Dietmaro Ratscho filmas
ir „Negarbinguose šunsnukiuose“ truoti santuokas. Vieną dieną į ją „Neukölln Unlimited“ (Vokietija,
matytas Danielis Brühlis) – niekuo
kreipiasi vaikystės draugas Benas. 2010) pernai buvo rodytas Berlineišsiskiriantis kelneris. Jis įsimy- Vos pažvelgusi į jį, Rachelė įsimyli. nalės „Generation 14plus“ progralėjęs studentę literatūrologę Mari. Iškart atsiranda trys problemos:
moje. Filmo herojai – talentingi
Vieną dieną jo gyvenimas pasikei- Rachelė yra ištekėjusi, Benas su- paaugliai, gyvenantys viename
čia. Vaikinas randa paslaptingą
sižadėjęs ir rengiasi vesti, deja, jis
Berlyno kvartale. Jų tėvai – imirankraštį. Jo savininkas, regis, nu- nori, kad sutuoktuvių ceremonijai
grantai, dalis jų nelegaliai įsikūrė
sižudė. Pagautas impulso, Davidas
vadovautų būtent Rachelė.
Vokietijoje. Peržengdami įprastas
perrašo romaną kompiuteriu ir jį
„Džiulijos dingimas“ („Giu- filmų apie imigrantus iš vadinapateikia Mari kaip nuosavą. Mer- lias Verschwinden“, Šveicarija, mųjų „probleminių kvartalų“ ribas,
giną sužavi ne tik tekstas, bet ir 2009) – tai Christopho Schaubo
filmo kūrėjai pasakoja apie trijų
jo autorius. Davidas tampa popu- komedija apie amžiną jaunys- jaunuolių, kovojančių už teisę jų
liariu rašytoju, bet tada pasirodo
tę ir kitokias problemas. Kai filmo
šeimoms pasilikti Vokietijoje, kasnežinomas valkata alkoholikas ir
herojei Džiulijai sukanka penkias- dienybę. Filmo „Moteris ir penki jos
dešimt, ji padaro didelį atradimą:
drambliai“ („Die Frau mit den fünf
amžiaus nebeįmanoma paslėpti. Elefanten“, rež. Vadim Jendreyko,
Ji nusprendžia pataisyti nuotai- Vokietija, Šveicarija, 2009) herojė –
ką parduotuvėje ir čia sutinka
aštuoniasdešimt penkerių Svetlasvetimšalį, su kuriuo praleis va- na Geier – taip pat kažkada buvo
karą, užuot šventusi gimtadienį
imigrantė. Ji – viena žinomiausių
su draugais. Filme gausu perso- rusų literatūros vertėjų Vokietijoje.
nažų – tai ir Džiulijos restorane
Keturiasdešimt metų ji dėstė Freilaukiantys draugai, ir dvi paauglės, burgo universitete vertimo meną,
parduotuvėje ieškančios gimta- bet tikros šlovės sulaukė 10-ajame
dienio dovanos, bet atkreipiančios
dešimtmetyje iš naujo išvertusi
parduotuvės detektyvų dėmesį, ir
penkis klasikinius Fiodoro Dostoišsiskyrę vienos iš mergaičių tė- jevskio romanus. Vertėjos likimas
vai, atvykę atsiimti savo dukters
atspindi XX a. istorijos vingius:
į policijos nuovadą, ir aštuonias- jos tėvą nužudė Stalino budeliai,
dešimtmetė Leoni, kuri per savo
ji buvo žydų žudynių Kijeve liudigimtadienį pasipriešina dukteriai, ninkė. Išgyventi moteriai padėjo
amžiui ir konvencijoms.
neįtikėtinas talentas kalboms. Ji
Vieno garsiausių šveicarų reži- pabėgo į Vokietiją, žinodama, kad
sierių Xavier Kollero filmo „Avarija“ „liaudies priešo“ dukters ir gestapo
(„Havarie“, Šveicarija, 2006) tema – vertėjos niekas nepasigailės. Gittos
ekologinė katastrofa. Jos grėsmė
Gsell filmas „Šveicariško stepo riiškyla, kai Biskajos įlankoje ima
tmu“ („Bödälä“, Šveicarija, 2010)
skęsti gruzinų tankeris. Tuo pat
pratęsia dabar itin populiarią temą.
Tai filmas apie tradicinį Šveicarijos
„Toks laimingas dar niekad nebuvau“ metu ekonomikos studentas Jensas
„Neukölln Unlimited “
pradeda stažuotę naftos koncerne
šokį „bödälä“, kuriame itin svarbus
„Lila, Lila“
Šveicarijoje. Pagrindinis koncerno
ritmas. Kartu tai pasakojimas apie
akcininkas – ukrainiečių oligarchas. aistrą šokiui ir žmones, kuriems
Netrukus Jensas susipažįsta su pa- jis suteikia džiaugsmo, nesvarbu,
slaptinga mergina Beatris. Ji tikisi, ar skambėtų flamenko, ar airių
kad Jensas padės išsiaiškinti bro- liaudies muzikos garsai.
lio – ekologinės organizacijos ak„ K i n o “ i n f.
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Nauja Europa – nauji vardai

Ar įmanoma nufilmuoti skausmą

„Kino pavasario“ konkursinė programa

Pokalbis su Mantu Kvedaravičiumi

Kino pavasaris

2011 03 17 – 31
Vilnius

Kovo 26 d. oficialiai prasidės šešiolikto Vilniaus tarptautinio kino
festivalio „Kino pavasaris“ konkursinė programa „Nauja Europa – nauji vardai“. Šįmet festivalio organizatoriai šiek tiek keičia
struktūrą ir konkursinė programa
taip pat prasidės atidarymo filmu.
Tai rumunų režisieriaus Alexandru Maftei komedija „Labas, kaip
sekasi?“ Šis filmas vadinamas pirmąja rumuniška romantine komedija, sukurta per pastaruosius
dvidešimt metų. Nori ar nenori,
socialiniai tinklalapiai, įvairios
internetinės pažinčių svetainės
vis labiau skverbiasi į šiuolaikinio
lokiu“. Režisieriaus Bogdano Gežmogaus gyvenimą nepriklauso- orge’s Apetri drama „Laisvėje“
mai nuo jo amžiaus. Taip gyvena
taip pat apie moterį, kuri stos į
ir filmo herojai – brandaus am- kovą prieš sistemą, kovodama ne
žiaus vyras ir žmona, kurie nuo
tik už psichologinę, bet ir už fizinę
tarpusavio susvetimėjimo bando
laisvę. Rašydamas scenarijų, repabėgti į virtualų pasaulį.
žisierius bendradarbiavo su filmo
Dėl geriausio filmo titulo šįmet „4 mėnesiai, 3 savaitės ir 2 dienos“
konkuruos ne dešimt, o vienuo- autoriumi Cristianu Mungiu.
lika filmų. Pats naujausias – sloAsmeninis pasirinkimas, kova
vakų režisierės Zuzanos Liovos
už vidinę laisvę, vienatvė – pafilmas „Namas“, kurio premjera
grindinės šių metų konkursinių
įvyko šių metų Berlinalėje. Filmas
filmų temos. Apie tai pasakos ir
papasakos apie jaunos moters
Srdjano Kolevićiaus filmas „Mobandymą pasipriešinti tėvo, vyro
teris sulaužyta nosimi“. Filmo
valdžiai ir gyventi nepriklausomą
herojai – trys vieniši žmonės,
gyvenimą, turėti svajonių, susiju- bėgantys nuo praeities. Bulgaro
sių su savo, o ne kitų planais. Dar
Dragomiro Šolevo komiška dravienos režisierės Jasmilos Žbaniã
ma „Pastogė“ papasakos apie
filmas „Pakeliui“ taip pat siūlys
dvylikamečio vaikino maištą
paanalizuoti moters pasirinkimo
prieš tradicinių pažiūrų tėvus.
problemas. Tik šįkart pagrindinė
Dar vieno rumunų režisieriaus
filmo herojė turės apsispręsti: ar
Mariano Crisano „Rytoj“ – apie
gyventi su mylimu vyru, kuris
dviejų vienišų skirtingų kultūvis labiau tampa religiniu fana- rų vyrų draugystę. Į tokią pat
tiku, ir tapti jo nuolankia verge, draugystę pažvelgs ir vengrų
ar palikti jį vardan asmeninės
režisierius Bence Miklauzicius
laisvės. Tai – antrasis režisierės
savo antrame pilno metražo filpilno metro filmas. Debiutas „Gr- me „Žaliojo drakono vaikai“.
bavica“ (2006) buvo apdovanotas
Konkursinėje programoje bus
Berlyno kino festivalio „Auksiniu
pristatyti net du filmai iš kaimy-
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nės Lenkijos. Abu filmai pernai
buvo apdovanoti Gdynės kino
festivalyje ir papasakos apie
vienišus vyrus, atsidūrusius skirtingose situacijose. Režisieriaus
Mareko Lechki filmo „Erratum“
pagrindinis personažas dėl finansiškai stabilesnio gyvenimo
atsisakė savo svajonės – muzikos.
Ši drama Gdynės kino festivalyje
buvo pripažinta geriausiu debiutiniu filmu. O Marcino Wronos
filme „Krikštynos“ vienas pagrindinių veikėjų turi apsispręsti: ar
išgelbėti savo geriausią draugą, ar
jo žmoną ir kūdikį (Gdynės kino
festivalyje apdovanotas „Sidabriniu liūtu“).
Atsižvelgiant į šalių geografinę,
o ne politinę padėtį šįmet bus
pristatytas ir filmas iš Turkijos
„Dauguma“ (rež. Seren Yüce), papasakosiantis apie jauno vaikino

bandymą pasipriešinti tradicijoms, kurioms atstovauja jo tėvas.
Turbūt vienas labiausiai laukiamų debiutų – pirmasis garsaus
dokumentinių filmų režisieriaus
Sergejaus Loznicos vaidybinis
filmas „Mano laimė“, kuris dėl
slogiomis spalvomis nutapyto
šiuolaikinės Rusijos portreto susilaukė didžiulės kritikos ir karštų
diskusijų net JAV.

„ K i n o pava s a r i o “ i n f.

Kino pavasaris

2011 03 17 – 31
Vilnius

Šiemet Berlyno kino festivalio
„Panoramos“ dokumentinių
filmų programą atidarė Manto
Kvedaravičiaus filmas „Barzakh“ (Suomija, Lietuva, 2011).
Filmas apie Čečėnijoje dingusius žmones ir jų artimuosius
sulaukė daugybės teigiamų
vertinimų, dabar jį galės pamatyti ir „Kino pavasario“ žiūrovai.
Su režisieriumi Vilniuje iškart
po Berlinalės kalbėjosi Dainius
Makūnas.

„Laisvėje“, rež. B. G. Apetri
<
„Pakeliui“, rež. J. Žbanić
„Erratum“, rež. M. Lechki
„Mano laimė“, rež. S. Loznica

Kodėl Čečėnija? Kaip ji atsirado
Jūsų gyvenime?
Atmetus Freudą, psichoanalizę,
vaikystės traumas ir panašius dalykus, kažkada pajutau susidomėjimą smurtu: kas tai? Kodėl? Kaip
mes išgyvename smurtą? Kas lieka po to? Koks būna smurtas? Kartu traukė ir filosofinės idėjos: kodėl
esame tokie, kokie esame? Kiek
priklausome nuo kultūros ir įvairių
sistemų – valstybės ar įstatymų?
Iš karto buvo aišku, kad smurtas
taip pat yra tų sistemų dalis. Kilo
klausimas: kaip gyventi šalia to ir
kaip apie tai pasakoti, kokios yra
smurto medijos? Mane visuomet
traukė ir kasdienybė arba tiesiog
gyvenimas. Teoriją gali išgalvoti sėdėdamas, bet jei ją išgyveni,
tuomet ji įgyja svorio.
Antropologijos studijų pradžioje reikėjo atlikti lauko tyrimą, t. y.
važiuoti kur nors, pagyventi, pabandyti suprasti tenykščius žmones. Čečėnija, matyt, buvo užsifiksavusi nuo paauglystės, kai mus
bombarduodavo žiniomis, kad ten
karas, baisumai ir siaubas. Tas
siaubas kartu ir traukė pabandyti
suprasti, ko bijai. Iš dalies Čečėniją rinkausi ir dėl praktinių prie-

žasčių. Rusija – pažįstama šalis, rūpi.“ Jis atsakė: „Taip, taip, aš iki
aišku, kaip ten elgtis, kaip nuva- šiol nežinau, kas tas Kaurismäki.“
žiuoti. Čečėnija – to paties posovietinio pasaulio dalis. Ne Irakas, „Barzakh“ filmavimas truko apie
Somalis ar Afganistanas, kur ma- trejus metus. Kada ir kaip supratote,
žiau žinių ir informacijos. Kartą, kad jau gana, kad iš to, ką nufilmapaklaustas, kur atliksiu savo dar- vote, galima kurti filmą? Ar pradėbą, garsiai atsakiau – Čečėnijoje. jus montuoti nekilo minčių dar kartą
grįžti ir nufilmuoti kažką svarbaus,
O ką nors garsiai pasakius būna
lengviau, nes pamažu imi suvokti, kas dar nebuvo nufilmuota?
Paskutinė kelionė į Čečėniją mokad tai realu.
rališkai buvo labai sunki. Vykome
po kolegės Natalijos Estemirovos
Ar važiuodamas į Čečėniją iškart
nužudymo. Bandėme filmuoti, bet
planavote vežtis ir kamerą? Kaip
jausmas jau buvo nebe tas. Jaugimė mintis filmuoti?
Ne, neplanavau, kamerą įjun- čiau, kad katarsis manyje jau įvyko, kad reikia kalbėti, kad viską
giau gal tik po metų. Gyvenimas
jau buvo nusistovėjęs, gimė pir- jau padarėme.
Nuvažiavau paskutinį kartą į
mosios idėjos, jau buvo padaryti
Grozną: vienas – nužudytas, kikeli pirmieji interviu. Išgirdau
pasakojimų apie sapnus, apie tai, tas – pagrobtas, trečias – pabėgęs,
ir pats Groznas jau nebe ta erdvė,
jog sapnai kartais tarsi atitinka
realybę, kad ten lyg atsiranda din- kur įmanoma kurti filmą. Lyg juogusieji, ten juos kažkas yra matęs. Tačiau pati realybė man irgi
buvo tarsi sapnas: svetima šalis,
nuolatinė įtampa, fizinis pavojus,
kalbos barjeras, – visa tai formavo kažkokį siurrealistinį jausmą.
Jausmas, išgirsti sapnai ir supratimas, kad visa tai užrašyti vargu
ar įmanoma, juo labiau akademine kalba, matyt, ir pagimdė mintį
sukurti filmą apie sapnus. Iškart
užplūdo entuziazmas ir abejonės:
ar įmanoma tai padaryti? Ar įmanoma nufilmuoti sapną?
Koks buvo Jūsų požiūris į kiną iki
tol, kol paėmėte kamerą į rankas?
Pamenu, kartą naktį, montuodami filmą drauge su montažo
režisieriumi iš Suomijos, skambinome režisieriui Aki Kaurismäki.
Nepamenu kodėl, pamenu tik reakciją: „Ką jūs ten darot? Kažkokį tarkovskišką šlamštą, kažkokią
arthouse dokumentiką?“ Atsakiau,
kad nieko panašaus, kad dar prieš
dvejus metus nieko nežinojau apie
kiną, nežinojau nei kas toks Kaurismaki ir panašūs veikėjai: „Tad
gali būti ramus ir nesijaudinti, kad
bandau čia kažką išspausti. Aš tik
noriu parodyti tai, kas man tikrai

da skylė. Vėl pradėti filmuoti būtų
sunku visais požiūriais, reiktų peržengti per save ir kurti, matyt, visai
kitokį filmą. Supratau, jog filmas,
kurį filmavome pastaruosius metus, jau nufilmuotas, medžiaga yra
tokia, kokia yra, su tais žmonėmis,
kurie man brangūs, kuriuos mylėjau, kurių nebėra. Reikia kurti iš
to, ką turime.
Dokumentinius filmus galima būtų
suskirstyti į dvi kategorijas.
Vieni pateikia daug faktų, interviu
su svarbiais pašnekovais, gali būti

net pasakotojas, kuris komentuoja
tai, kas rodoma. Kiti, priešingai,
daugiau kalba vaizdais, kuria
nuotaiką, stengiasi ne primygtinai
įteigti, bet sukelti klausimų, priversti pajausti, susimąstyti. Kodėl
Jūsų filmas būtent toks?
Aš verčiau parašysiu tekstą, nei
kursiu filmą, kuriame nuolat kalbama. „Barzakh“ norėjau parodyti
nematomą realybės pusę, išryškinti
tai, kas net man pačiam nematoma. Todėl reikia ir vaizdų, ir garsų,
reikia įtampos, laiko, reikia visai
kitokių priemonių nei interviu ar
komentarai. Kadras, kuriame lyg ir
nieko nevyksta, bet tai, kad nieko
nevyksta, kaip tik ir reiškia, kad
kažkas vyksta. Kaip parodyti laiką? Koks tas laikas? Kaip ištįsta
sekundė ir kaip laikas susispaudžia
valandoje? Man rūpėjo dalykai,
apie kuriuos neįmanoma kalbėti

nei publicistika, nei raštu: kažkas
vyksta, bet kur? Už kadro? Viena
iš idėjų ir buvo parodyti, kad kažkas vyksta už kadro. Lygiai taip pat,
kaip kažkas vyksta už realybės. Kai
stebime realybę, nepajėgiame visko
suvokti vienu metu, kažkas lieka
už suvokimo ribų. Tai ir yra TAS.
Mane domina būtent tai, kas slypi
už fenomenologinio potyrio ribų.
Taip pat ir filme domino tai, kas
vyksta ir ko negalima suvokti išgyvenant tą akimirką. Filmo kūrimas
kartu buvo ir bandymas renkantis
kadrus ir montuojant suprasti, kas
kinas_2011/1 (313) 9
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yra ten. Ne tik žiūrovui parodyti,
bet ir pačiam suprasti, pamatyti
nematomą.
Jūsų filme man įstrigo ramybė.
Kasdienis gyvenimas, kurį matome
ekrane, dvelkia ramybe. Kaip galima ją apibrėžti? Susitaikymas su
esama padėtimi? Apatija?
Egzistuoja įvairios ramybės
formos. Paralyžius taip pat yra
ramybė. Žmogus gali būti paralyžiuotas ir laukimo arba kokio nors
įvykio. Pavyzdžiui, nugriaudėjus
sprogimui, kažkurią sekundės dalį
žmogus sustingsta. Tai taip pat
yra ramybė, vienas jos atspalvių.
Galima tik įsivaizduoti, kas vyksta filmo herojų viduje: nuolatinis
laukimas – skambučio, žinios, bet
ko ateinančio, pasakojimai apie
dingusiuosius ir kankinimus. Bet
yra ir kita pusė, dėl kurios mane
be galo žavi tie žmonės, tai – gyvenimo nuoširdumas. Moteris, kuri
neseniai prarado vyrą, ar motina,
netekusi sūnaus, bendraudamos
su vaikais ir anūkais šypsosi, juokauja, jų tarpusio santykiai išlikę
švelnūs ir nuoširdūs, tarsi nieko
nebūtų nutikę.
Dokumentinio kino režisieriams
svarbu, kad filmuojami žmonės
nereaguotų į kamerą. Kaip Jums
tai pavyko?
Turbūt pavyko pirmiausia todėl,
kad nebuvau režisierius. Mūsų reakcija į kitus žmones sukelia atitinkamą jų reakciją. Didžiąją dalį
kadrų, kurie pateko į filmą, nufilmavome kartu su Achmedu Gisajevu. Vykdavome ne tik filmuoti, bet
ir kalbėtis su žmonėmis, padėti
jiems rasti sprendimus, kaip elgtis
dingus artimiesiems. Pats ieškojęs
savo šeimos dingusiųjų, turėdamas
patirties ir ryšių, Achmedas padėdavo nukentėjusiesiems parašyti
pareiškimus milicijai. Nebuvo taip,
jog atvažiavę išsitrauktume kamerą ir sakytume: „Dabar nufilmuosime jūsų skausmą ir tragediją.“ Mes
dalyvavome toje emocinėje situacijoje, o kamera buvo tik priedas.
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Yra žinoma, kad lengva filmuoti vaikus, nes jie greitai pamiršta
kamerą ir elgiasi taip, lyg jos nebūtų. Skausmą patiriantys žmonės
elgiasi panašiai. Jie išgyvena kažką, kas svarbiau už kamerą. Kai
kurie kadrai yra sudėtingi, nes filmuojami žmonės kenčia skausmą.
Jie kenčia, o tu filmuoji. Kameros
objektyvo stiklas yra kartu ir tavo
emocinis stiklas. Filmuodamas
atitolsti nuo žmogaus ir negali išgyventi to, ką jis jaučia. Tai – sudėtingas ir nemalonus procesas.
Viena yra nufilmuoti, kita – sukurti
filmą. Montažas, garsinimas, muzikos parinkimas – tai ilgas ir varginantis procesas, su kuriuo Jums
teko susidurti pirmą kartą. Ar tie
sunkumai nenuslopino noro kurti
tokį filmą, koks buvo sumanytas iš
pradžių?
Ne, kaip tik sustiprino. Turėjome nufilmavę apie šimtą valandų
medžiagos. Montavimas buvo
sudėtingas ir truko metus. Montavome kartu su suomių montažo
režisieriumi Timo Linnasalo. Jis
daug metų bendradarbiauja su
Aki Kaurismäki, dirbo daugumos
jo filmų montažo ir garso režisieriumi. Be to, Timo ir pats yra kūręs
filmus. Jis labai patyręs, bet mane
ir nufilmuotą medžiagą priėmė be
išankstinių nuostatų. Jis montavo
savo versiją, o aš tuo pat metu
montavau savo versiją čia, Lietuvoje. Maždaug keturis mėnesius lygiagrečiai montavome dvi versijas.
Nuolat skraidžiau į Suomiją, žiūrėdavome, lygindavome, ginčydavomės ir pykdavomės, bet kažkuriuo
metu jis suprato, kad tokia versija,
kurią montuoju aš, yra galima. Jis
patikėjo manimi, pradėjo tą versiją
ginti prieš prodiuserius, tvirtinome, kad galime dirbti ir taip, nesvarbu, jog užtruksime dar kelis
mėnesius. Nugalėjo jo žmogiškas
kilnumas, o ne autoriaus ego. Po
kurio laiko vienas filmo variantas
buvo parodytas prodiuseriams,
rėmėjams Suomijoje. Žmonės,
kurie pamatė, sutiko, kad galime

eiti iki galo. Tai buvo lūžio taškas, otipus apie save. Tai – dvigubas
po kurio atsirado antrasis kvėpa- procesas.
vimas. Nuo to momento dar dirVienas iš mano mokslinio darbo
bome montažinėje tris ar keturis
tikslų ir yra parodyti ir paklausti:
mėnesius.
„O apie ką mes kalbame? Ar jūs ten
buvote, politikos analitikai ir žurKaip Čečėnija pasikeitė per tuos
nalistai?“ Dauguma jų rašo, nors
metus, kol ten gyvenote? Laikotarniekada ten kojos nebuvo įkėlę.
pis sutapo su Ramzano Kadyrovo
Egzistuoja realybė, gyvenimas ir
prezidentavimu ir tam tikra stayra žurnalistai, kurie rašo iš nuobilizacija. Kaip gyvena žmonės ir
girdų, nuogirdas kartoja arba rašo
kokia galėtų būti to krašto ateitis?
pagal kažkieno užsakymą. Tai – viPamenu pokalbį Grozne su vie- sai kitas lygmuo, kuris nepasiekia
na moterimi, aktore, kurios vy- realybės.
ras, teatro režisierius, žuvo nuo
atsitiktinės kulkos statydamas „Laisvės radijo“ tinklalapyje perspektaklį. Ji iki šiol nešiojasi nu- skaičiau vieno analitiko mintį,
žudyto vyro dienoraštį. Ta moteris
jog dabartiniai teroristai – jau
man ir sako: „Pažvelk, štai vaikšto
visai kita karta, ne tie, kurie
žmonės, šypsosi, bet iš vidaus juk 2005-aisiais buvo įsiveržę į Nalčipūva.“ Panašus jausmas ir tvyro, ką. Tai – jauni žmonės, kurių jau
iš išorės lyg ir šypsenos, bet vi- nebesieja jokia asmeninė patirtis,
duje kunkuliuoja, nes viskas yra
susijusi su Sovietų Sąjunga, jie –
užspausta. Baimė ne tą pasakyti, daug žiauresni ir stipriausias jų
ne taip suformuluoti mintį, ne tai
įkvėpimo šaltinis – radikalusis
padaryti, baimė dėl savęs ir dėl
islamas. Koks įspūdis susidarė
artimųjų. Kartu ir tas reikalavimas
Jums?
džiaugtis, kad lyg ir viskas atstaAsmeninio kompiuterio darbatyta, smurto mažiau, ar bent jau
laukyje kurį laiką buvo apie dvideakivaizdaus smurto, yra šiokios to- šimt nuotraukų su veidais žmonių,
kios garantijos, turėtum džiaugtis.
Tačiau kartu lydi ir suvokimas, jog
viskas yra ne taip, kad stabilumas
remiasi dingimais, kankinimais ir
panašiai. Visa jų per šimtmečius
suformuota daugiasluoksnė moralė, kuria rėmėsi kraštas, – religija,
vietinės tradicijos, vidinis tobulėjimas, visa tai dabartinio režimo
sukapota ir sumaišyta. Tai baisu,
todėl tikrai nežiūriu optimistiškai
į ateitį.
Kaip paprasti žmonės taikosi su
tuo, kai jų šalis žiniasklaidos dažniausiai linksniuojama terorizmo
kontekste? Bent jau mes apie
Čečėniją ir čečėnus dažniausiai išgirstame tik po kokio nors teroristų
išpuolio.
Ten yra kitaip. Aidas eina iš
Maskvos, tiek į mūsų, tiek į kitą
pusę, bet ateina skirtingas. Žinoma, yra kuriamas stereotipas
apie juos ir jie patys kuria stere-

po 2005-ųjų įvykių Nalčike kaltintų terorizmu. Mano geras draugas
advokatas buvo vienas pagrindinių
gynėjų toje byloje. Nuotraukose –
jauni žmonės, sužaloti po tardymų,
kankinimų, prisipažinę, su lentelėmis. Iš tų dvidešimties nuotraukų būtų galima padaryti parodą
apie šių dienų Rusiją ir jos požiūrį
į žmogų. Taip pat turiu filmuotos
medžiagos su prisipažinimais: kur
darė, ką darė ir kodėl. Tai aštuoniolikos, devyniolikos metų jaunuoliai, akivaizdu, kad jie apskritai nesuvokia, ką prisipažįsta, bet
nepaisant to juos tardo, klausinėja,
filmuoja. Visi jie buvo „pagaminti“
T centre (specialusis Rusijos VRM
padalinys, skirtas kovai su terorizmu), pagal sąrašus žmonių, kurie
lankosi mečetėse. Elektros laidai,
butelis per galvą ir po dviejų parų
žmogus prisipažįsta. Taip pagamintas tikrai nemažas pogrindis,
ir tai tęsiasi iki šiol.

Kalbant apie žiaurumą, radikalusis islamas su tuo neturi nieko
bendra. Tai ne priežastis, o ideologija. Priežastis kybo kažkur ore:
„Ką man daryti? Kalbama, kad yra
grupė žmonių, kurie gyvena kažkur kalnuose ir nepaklūsta šiai
valdžiai, kuri mane kankina. Jie
sako, jog reikia tikėti vienu Dievu,
kaip pagal Koraną. Ką man daryti? Noriu išvažiuoti, bet neturiu
pinigų. Nenoriu, kad mane toliau
kankintų. Geriau jau eisiu ten.“
Radikalizmas tėra tik maža visos
ten veikiančios sistemos dalis.
Ypač jauni žmonės yra nusivylę
esama situacija, valdžia, klestinčia
neteisybe, veidmainyste. Jie jaučia,
kad ką nors pakeisti yra beviltiška. Alternatyva šiuo atveju yra
žmonės, gyvenantys pagal islamo
normas, besielgiantys sąžiningai,
teisingai ir sugebantys įtaigiai
perteikti savo pasaulio sandaros
formulę.
„Nusivylę“ – per silpnai pasakyta.
Grubiai tariant, jei tau milicininko lazda yra sugrūdama į išeinamąją angą ir taip – visą savaitę,
išeisi iš tos įstaigos „nusivylęs“.
Reikia atgauti savigarbą. Ir tai
ne pavieniai atvejai, tai – sistema.
Tai daugiau nei „nusivylęs“, tai –
prievarta, kurią patyręs žmogus
turi kažkaip gyventi, remdamasis
savo vidiniais ištekliais ar padedamas kitų žmonių. Nėra taip, kad
žmogus staiga sugalvoja: „Eisiu į
mišką, šalsiu, valgysiu konservus,
kažką papyškinsiu ir bus labai
įdomu.“ Kai išgyveni tai, ką ne
kiekvienas išgyventų, miškas lieka
beveik vienintelė išeitis išsaugoti
žmogiškumą. Nors ji galiausiai ir
paneigiama. Tai – skausmingi dalykai, bet, mano manymu, reikia
apie juos kalbėti tiesiai.
Iš kur atsiranda ši prievarta? Kaip
veikia režimas? Kodėl žmonės grobiami ir kankinami?
Yra sukurta nuostata, kad reikia
kovoti su terorizmu. Terorizmas –
didžiausias blogis, su kuriuo reikia

kovoti. Tam tikslui sukurta siste- eilinis sprogimas. Jausmas lyg išvykus iš pavojaus zonos.
ma. Bet jei nebus blogio, nebeliks
Čečėnijoje tvyro sisteminga, vissistemos. Jie negali išnaikinti bloką persmelkusi karo, priespaudos
gio, nes nebus su kuo kovoti. Kova
su terorizmu ir blogiu turi būti am- ir siaubo atmosfera. Ingušijoje
žina. Vadinasi, jei nėra teroristų, smurto šaltinis dažniausiai neaiškus – vieną kartą tai kovotojai, kitą –
reikia jų pagaminti. Kadyrovas už
FSB (Rusijos Federalinė saugumo
kiekvieną vachabitą yra pažadėjęs
tarnyba, – red. past.), GRU (Rusijos
naują „Ladą Priora“, o už garsų
karinės žvalgybos valdyba, – red.
teroristą „Porsche Cayenne“. Be
to, dar ir garbė, vardiniai pisto- past.) ar dar kas nors. Neaišku, kas
letai. Tačiau nukauti tikrą tero- ką daro, nėra kontrolės ir centro,
ristą – sunku, reikia eiti į mišką. iš kurio visa tai kiltų.
Paprasčiau – stverti kokį praeivį,
įgrūsti į mašiną, nusivežti į bazę, Kokie Jūsų įspūdžiai po Berlyno
pačirškinti porą parų, ir štai – va- kino festivalio?
Labai džiaugiuosi Berlyno pachabitas, teroristas, Šamilio Basatirtimi. Buvau labai šiltai priimtas
jevo dešinioji ranka. Nuveži, kur
reikia, gauni mašiną ar dar ką „Panoramos“ vadovo Wielando
nors, o Kadyrovas į Maskvą siun- Specko ir kitų darbuotojų – be galo
malonūs ir šilti žmonės. Jaučiausi
čia ataskaitą: 365 teroristai per
laisvai ir visuomet palaikomas. Kol
pusmetį, du – per dieną. Ir sistema
kas neturiu patirties kitų festivaveikia visu pajėgumu.

lingos sąlygos, tad kodėl nedaryti?
Neteisinga būtų neišnaudoti galimybių, kurios yra duotos.
Koks Jūsų požiūris į Lietuvą po
Čečėnijoje praleistų metų?
Čečėnijoje daugelis dalykų išsigryninę, nes tokios yra sąlygos.
Jei esi niekšas, esi niekšas visu
šimtu procentų. Jei esi žmogus,
kuris gina kitą žmogų, – toks ir
esi. Negali išlikti per vidurį. Yra du
poliai ir žūtbūtinė kova, gyvybės ir
mirties klausimas, sprendžiamas
kiekvieną dieną. Jei nori išgelbėti sūnų, negali nieko bijoti. Turi
eiti, rėžti tiesą į akis, baimei gauti kulką į kaktą jau nebėra vietos.
Lietuvoje yra dumblas, kur viskas
susimaišę, yra daug visko, bet po
truputį. Aš ir pats esu čia. Vertybių
klausimai atsidūrė antrame plane,
todėl ir politikos ar kultūros er-

Taigi jie kovoja prieš save?
Taip. Bet sistema turi būti palaikoma, skiriamos papildomos lėšos iš Rusijos federalinio biudžeto.
Sulig kiekvienu teroro aktu pinigų
skiriama dar daugiau. Iš Rusijos į
Čečėniją komandiruojami tūkstančiai žmonių, jie ten mokomi, kaip
reikia dirbti. Paskui jie jau žino,
tas yra „ežys“, „kregždutė“ ir kiti
kankinimo būdai. Gali grįžti į savo
rūsius ir yra pasirengę dirbti kituose Rusijos regionuose. Čečėnija
kartu yra ir tokių kadrų rengimo
poligonas.
Ar skiriasi gyvenimas Čečėnijoje
ir kitose Šiaurės Kaukazo respublikose? Minėjote, kad Ingušijoje
kasdienės agresijos net daugiau.
Ingušijoje kitaip. Smurto ten yra
daugiau, sprogimai kiekvieną dieną, beveik kasdien apšaudomi keliuose patruliuojantys milicininkai,
bet jausmas toks, jog tai – atsitiktinis smurtas, nekontroliuojamas.
Mes ne kartą su kolegomis kirtome Čečėnijos ir Ingušijos sieną, ir
kiekvieną kartą patekę į Ingušiją
lengviau atsikvėpdavome. Nesvarbu, kad netoliese įvyko koks nors

lių, kur būčiau dalyvavęs kaip režisierius, tad neįsivaizduoju, kaip
galima būtų pralenkti Berlyną tuo,
kaip bendravome ir kaip buvo su
manimi elgiamasi. Žmonės, kurie
organizavo seansus ir kasdienį gyvenimą, darė viską, kad galėčiau
kalbėti tai, ką noriu, dalyvauti
kituose renginiuose, diskusijose.
Tikrai nesitikėjau tokio malonaus
sutikimo ir palaikymo.
Ar ketinate ir toliau kurti kiną?
Be abejo. Gal ne dabar, gal ne
iš karto. Susidarė visos tam reika-

dvėje daugelis iš mūsų įsiveliam
į tą dumblą. Gryninti vertybes ir
yra kelias, kuriuo norėčiau eiti ir
pats, ir kad aplinka judėtų ta pačia
kryptimi.
Ačiū už pokalbį.
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Kur nuriedėjo vogti neorealizmo dviračiai
Pokario Italija ir Šarūnas Bartas

Perskaitęs vos porą tekstų apie
italų neorealizmą supranti, kad
viskas, kas tinka neorealizmo kinui, tinka ir Šarūno Barto kūrybai.
Ir viena, ir kita atsirado iš gilių
socialinių ir ekonominių sukrėtimų – Antrojo pasaulinio karo
ir Sovietų Sąjungos griūties; ir
neorealistai, ir Bartas fiksuoja
visuomenės nuosmukį, sutrikimą,

kino taisyklių ir priemonių, priartėdami prie tikrovės vaizdavimo,
kiek tai įmanoma. Bartas atsisako
dar daugiau ir todėl jo filmams
galioja viskas, kas galioja italų
neorealizmui, net, tiesą sakant,
dar labiau.
Lietuvoje jau pamėgtas Gilles’is
Deleuze’as neorealizmą supriešina
su tradiciniu holivudiniu (motoriniu sensoriniu) kinu, jam neorealizmas yra „grynai optinių (ir garsinių, nors neorealizmo pradžioje
ir nebuvo sinchronizuoto garso) situacijų sankaupa“. Užuot filmo pasakojimą grindę veikėjų veiksmais,
italai akcentą perkėlė į grynojo
vaizdo ir garso plotmę. Deleuze’as
svarsto kritinį argumentą, esą optinės ir garsinės situacijos buvo
būdingos ir senajam kinui, tačiau
esminis skirtumas, jo nuomone,
yra tas, jog senojo realistinio kino

Kitas dalykas, į kurį atkreipia
dėmesį Deleuze’as, yra vaiko
figūra ir jos svarba neorealizmui (vėliau prancūzų Naujosios
bangos kinui): „(...) suaugusiųjų
pasaulyje vaikas yra veikiamas
tam tikros motorinės bejėgystės,
kuri, antra vertus, tik labiau leidžia jam matyti ir girdėti“. Vaikas
Barto filme „Koridorius“ (1995) –
stumdomas vyresnių vaikų, bet
vis atsikeliantis, nepasiduodantis,
neprarandantis vilties. Negalėdamas paveikti suaugusiųjų pasaulio, jis keršija, priešinasi, kenkia
jam. Filme „Trys dienos“ (1991)
cigaretės kaulijantis vaikėzas ir
petardas sprogdinantys jo draugai – R. Rossellini, V. De Sicos
ir François Truffaut personažųvaikų pusbroliai, tik nešvaresni,
akiplėšiškesni, drąsesni. Taip vaikai tampa pokario ir posovietinės

trauminę patirtį; ir čia, ir ten vaidina neprofesionalūs aktoriai, filmuojama gatvėse, daug dėmesio
skiriama vaikams; daug bendra
turi neorealistų ir Barto stilius –
ilgi kadrai, giluminė mizanscena
(deep focus), nespalvotas vaizdas,
dokumentiškumas, laisva pasakojimo struktūra, klasikinė muzika.
Kai André Bazinas iš anksto pralaimėtame ginče įrodinėja kino
galimybę likti ištikimam tikrovei,
jis pirmiausia kalba apie Roberto
Rossellini ir Vittorio De Sicą, nes
šie atsisako bene visų tradicinio

veikėjas pats reagavo į situacijas,
o italų neorealizmo filmuose „situacija, kurioje atsiduria veikėjas, iš
visų pusių apnuogina jo motorinį
įgalumą ir priverčia jį pamatyti
ir išgirsti tai, kas nebėra pavaldu
įprasto atsako ar reakcijos sferai“.
Ir priduria: „Tai – matančio žmogaus kinas, ne veikiančio.“ Manau,
niekas nesiginčys, kad Deleuze’o
apibūdinimas tinka ir Barto kinui.
Bet nepamirškime Barto statiškos
kameros ir tylinčių veikėjų – tai
dar nuogesnis, dar labiau matančio žmogaus kinas.

visuomenės būsenos alegorija.
„Trims dienoms“ artėjant į pabaigą, Arūno Sakalausko ir Katerinos Golubevos personažai
atklysta į apleistą apgriuvusią
bažnyčią. Prie moters pribėga
baltapūkis nesiprausęs vaikis,
paprašo cigaretės ir nepadėkojęs
pasišalina, kad vienas ją surūkytų. Vėliau Sakalausko personažas
stebi kitus vaikus, sukūrusius
laužą ten, kur turėtų būti bažnyčios nava, laukiančius uždegtos
petardos sprogimo. Vyras sušvilpia, vaikai išsilaksto ir sprogimą

Kino pavasaris

2011 03 17 – 31
Vilnius

„Kino pavasariui rodant pilną
Šarūno Barto filmų retrospektyvą
siūlome netikėtą požiūrį i Barto
kiną neorealizmo kontekste.
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„Praėjusios dienos atminimui“
„Trys dienos“
>
„Koridorius“
„Mūsų nedaug“

pamato tik jis ir kamera. Ši scena
Nenuostabu, kad kinotyrinin- įžvelgia solipsizmo idėją. Tačiau
puikiai iliustruoja Johno Hesso
kai tokiam kinui ima taikyti fi- ir čia kyla prieštara: „Barto kūrypastabas, išsakytas jo autoriaus
losofinius terminus. Pavyzdžiui, ba primena Berkeley aiškinimą:
teorijos apžvalgoje „Autorių poli- Amédée Ayfre’as tekste „Ne- „Akivaizdu, kad daiktai, kuriuos
tika: estetika kaip pasaulio vizija“ orealizmas ir fenomenologija“ aš suvokiu, yra mano paties idė(„La Politique des Auteurs: World
(1952 m.) siūlo neorealizmą va- jos, ir jokia idėja negali egzistuoti,
View as Aesthetics“, 1974 m.). Pa- dinti fenomenologiniu realizmu. jei jos nėra prote“, tačiau toks
sak J. Hesso, autoriaus teorijos
Tiesa, Ayfre’as pripažįsta šio pa- aiškinimas kyla iš įsitikinimo, kad
šalininkai manė, jog filmai turi
vadinimo (nors jis tiksliau apibrė- „Dieve mes gyvename ir judame“.
sekti tik vieną pasaką: „Šią pa- žia tokio kino esmę) simbolišku- Barto kūrybai, regis, yra artimas
saką pradeda vyras arba mote- mą, mat šio judėjimo režisieriai
Berkeley suvokimo aspektas, taris, socialinis gyvūnas, įkalintas
niekad nepretendavo į filosofiją čiau nepriimtina dieviško buvimo
moralinio atsiribojimo būsenoje
ar mokslinius tyrinėjimus. Tas
prielaida.“ Jei italų neorealizmo
todėl, kad jis (ji) nėra užčiuopęs(- pat ir kalbant apie Bartą – Luko
ir Šarūno Barto naudojamų raišusi) ryšio nei su savo vidumi, nei
Brašiškio interviu su juo (www. kos priemonių arsenalą įsivaizsu kitais žmonėmis, nei su dva- bernardinai.lt, 2009 m.) net ir duotume kaip prirašytą lapą, jis
siniu gyvenimo lygmeniu. Kitaip
vadinasi „Šarūnas Bartas – lie- būtų beveik tuščias (Barto, žinotariant, pasaką pradeda visiškai
tuvių kino filosofas“. Paklaustas, ma, tuštesnis), juk visa jų kino
izoliuotas veikėjas, jo padėtis kine
ar sutinka būti vadinamas filo- esmė yra tų priemonių redukcija
dažniausiai išreiškiama vizua- sofu, režisierius atsako: „Mato- iki minimumo. Tada bandymas
liai.“ Vienas iš Hesso pavyzdžių
te, aš nei sutinku, nei nesutinku. rasti tokio „teksto“ atitikmenį
yra Rossellini filmo „Europa 51“ Įvairiai mane vadina...“, vėliau: tarp didžiulių, tankiai prirašytų
(1952) įžanginis epizodas: vieniša „Reikėtų pradėti nuo klausimo:
filosofijos veikalų atrodo nemen-

neorealistai iš naujo atrado laiką.
Mitinė Barto pasakojimo struktūra
ir siekis aprėpti epochą neabejotinai remiasi neorealistine patirtimi.
Kad ir kas būtų pasakyta apie finalinę „Dviračių vagių“ (1948) ar
įžanginę „Romos, atviro miesto“
(1945) scenas, tai bus taikytina
ir finalinei „Trijų dienų“ bei įžanginei filmo „Praėjusios dienos atminimui“ (1990) scenai. Bazinas
sugeba įtikinti realizmo galimybe
kine, remdamasis italų kūryba, o
Barto atveju tie patys argumentai
skambės dar įtikinamiau. Pavyzdžiui, kadrų skaičius, pasak Bazino, liudija filmo realizmo laipsnį – kuo mažiau kadrų, tuo filmas
realistiškesnis. „Trijose dienose“
jų yra maždaug 250, neorealistų
filmuose dažniausia apie 500.
Jokiais būdais nepretenduoju
į išsamią neorealizmo ar Barto

Ingrid Bergman tuščioje gatvėje.
Toks požiūris išryškina Barto filmo suaugusių ir vaikų susitikimo
apleistoje bažnyčioje prasmę, jis
savaime tampa vaizdine tos prasmės (pasakos) išraiška. Bet neorealistų pasakos pabaigoje veikėjai
(ir žiūrovai) suvokia savo santykį
su žmonėmis ir Dievu, ir šis suvokimas suteikia jiems galimybę
tobulėti. Barto pasaka baigiasi
abejingesne gaida: pagrindiniai
veikėjai grįžta atgal į vienkiemį,
be Dievo, be kitų žmonių, į tą pačią būseną.

filmų analizę; mano pagrindinė
mintis ta, jog lietuvių režisieriaus
kuriamą kiną verta apmąstyti neorealizmo įtakos kontekste. Įtraukę jo kiną į neorealizmo polemiką turėsime gerą atspirties tašką
savo pačių tyrinėjimams. Šis tekstas tėra įžanginis žodis, postūmis
tam atsitikti.

kas yra filosofija? Aš to nežinau.“ kas iššūkis. Bet ir neorealistų, ir
Vengdamas žodžio „filosofija“, Barto kinas to tarsi prašyte prarežisierius kalba apie „akivaiz- šosi – „išfilosofuoti“ neorealizmą,
džiai neatsakomų klausimų [vie- „išfilosofuoti“ Bartą.
tą] mūsų gyvenime. Tai tartum
Italus domino laikas. Scenarisnuolatos mūsų būste egzistuojan- tas Cesare Zavattini svajojo sukurti
tis milžiniškas kambarys, į kurį
devyniasdešimties minučių filmą
įėję pasižiūrime, pasidairome
apie žmogų, kuriam per tą laiką
ir nežinome, kaip toliau elgtis.“ nieko nenutinka. Šios užduoties
(Skaitydamas šį fragmentą nega- įgyvendinti neorealistams, žinoliu negalvoti apie tarp kambarių
ma, nepavyko, tačiau jie padarė
klaidžiojantį „Koridoriaus“ vei- pakankamai, kad Deleuze’as jų filkėją.) Britų kinotyrininkas Tony
muose įžvelgtų naujo kino – kino,
McKibbinas savo esė „Prakeiki- kurio pamatas yra vaizdinys-laimo kinas“ (2005) Barto filmuose
kas, gimimą. Tam tikra prasme
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Dantų gydytojo ir lifto baimė

Keturiasdešimtmetį švenčiantis Tarptautinis Roterdamo kino festivalis, arba
IFFR (International Film Festival Rotterdam), šiemet prisiminė savo nueitą kelią
ir, kas be ko, savo indėlį į kino meno raidą.
Linas Vildžiūnas
Didžiuotis tikai yra kuo. Prasidėjęs kaip kino entuziastų sambūris,
festivalis augo, šakojosi, įsteigė
„Tigro“ apdovanojimus, paramos
filmų kūrimui fondą, koprodukcijos mugę, užėmė specifinę nišą tarp
tarptautinių festivalių – nuosekliai
propaguoja jaunų autorių ir besivystančių šalių kiną – ir tapo solidžia institucija. Roterdamo festivalis laiko save talentų atradėju ir turi
tam pagrindo, – daugelis šiandien
žinomų autorinio kino režisierių
pirmuosius žingsnius į pripažinimą
žengė būtent čia: pradedant Jimu

Jarmuschu, 1980 m. parodžiusiu
IFFR debiutines „Ilgalaikes atostogas“, ir baigiant Apichatpongu
Weerasethakulu, pernai užkopusiu
ir ant aukščiausios Kanų pakylos.
Specialiai jubiliejui buvo net sukurtas filmas „Tigro akys“ („Tiger
Eyes“, rež. Frank Scheffer), sumontuotas iš įsimintiniausių praėjusių akimirkų. Tigras – tai ne
tik IFFR prizo pavadinimas, bet ir
festivalio simbolis, jei norite – talismanas. Tačiau prisimenant tas
iškilias akimirkas neapleidžia jausmas, kad laikai, deja, keičiasi, ir ne
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tik festivalio, bet ir kino nenaudai. regimybė, primenanti XX a. pra- apeidama cenzūros apribojimus.
Jubiliejinis IFFR buvo kuklesnis ir džios tylą prieš audrą, tačiau so- „Mes nesame gydytojai, mes esame
skausmas.“ (Aleksej German)
blankesnis nei, tarkime, prieš pen- čiosios pasaulio dalies stabilumas
Reikšmingas kinas visuomet
ketą metų. Jau kuris laikas festi- reiškia ir visuomenės infantilėjimą,
kuris retsykiais ribojasi su nepa- gimsta iš priešpriešos, įveikdamas
valio kreivė leidžiasi žemyn. Filmų
kaltinamojo cinizmu. Pavyzdžiui, politinę arba pinigų cenzūrą. Pastapo senovei daug, bet tai kažkoks
roji dar klampesnė, neapibrėžtesnė.
neindividualizuotas, greitai pa- ar avarijos Fukušimos atominėje
elektrinėje padariniai neužkabins „Daryti filmus yra ne kino kūrėjų, o
simirštantis bendras vardiklis, o
verslininkų reikalas.“ (Francis Ford
mūsų asmeniškai.
meniniai atradimai, ką jau kalbėti
Kaip socialinis kontekstas vei- Coppola) Neatsitiktinai Vakaruose
apie sukrėtimus, – retenybė.
prasimušė tik vienas kitas iš Rytų
kia meną? Netikėtų atsakymų į šį
Jei laikysimės prielaidos, kad
kultūra, taigi ir kinas, atspindi vi- klausimą davė kitą kino festivalį – išsiveržęs režisierius. Na, o puiSodankiulės – apžvelgiantis ketu- kiaisiais mūsų laikais verslas tapo
suomenę, tai šiuolaikinio pasaulio
ryškiausia kino dominante. Alteratspindys pasirodys besąs pilkas, rių valandų dokumentinis filmas
natyvusis kinas, maitinamas nacioneįdomus, unifikuotas, prarandan- „Visada Sodankiulė“ („Sodankylä
nalinių ir kitokių fondų, taip pat
ikuisesti“), iš kurio ir paėmiau
cituotus Agnieszkos Holland žo- reiškia ne vidinę būtinybę įveikti
priešpriešas, o tam tikrą kūrybinę
džius. Brolių Kaurismäki mažame
konjunktūrą ir iš esmės atspindi
Suomijos miestelyje už poliarinio
rato inicijuotas vadinamasis Vi- „dantų gydytojo ir lifto baimę“.
Ryškiausias, sakyčiau, žemas todurnakčio saulės kino festivalis
kios konjunktūros pavyzdys IFFR
garsus savo viešais pokalbiais su
žymiausiais pasaulio kino kūrėjais, buvo Vakaruose gyvenančio rusų
dokumentininko Sergejaus Loznikuriuos veda festivalio direktorius
cos vaidybinis filmas „Mano laimė“
Peteris von Baghas. Per dvidešimt
penkerius metus tų nufilmuotų po- („Sčastje majo“) – už Europos fonkalbių susikaupė daugiau kaip pusė dų pinigus Ukrainoje nufilmuotas,
tirštas šiuolaikinės Rusijos baišimto, iš jų Peteris von Baghas ir
sumontavo savotišką XX a. antro- sybių koncentratas. Degradavusi
šalis, istorijos pasmerkta, sužvėrėsios pusės kino istoriją.
jusi,
jokios perspektyvos neturinti
Iš
daugelio
Europos
ir
Amerikos
„Tiranozauras“, rež. P. Considine
visuomenė. Gal šiame teiginyje ir
režisierių pasisakymų ryškėjo viena
esama grūdo tiesos, tačiau labai
tis savo nepakartojamą įvairovę. iš pirmo žvilgsnio paradoksali ar net
„Labai sunku daryti svarbius filmus, šokiruojanti mintis: galutinis postū- abejotinas jos pateikimo būdas:
teiginys yra išankstinis, belieka jį
kai tavo asmeninė patirtis apsiri- mis kinui susiformuoti kaip menui
iliustruoti, ir kuo teismukiau, prebuvo Antrasis pasaulinis karas. Jis
boja dantų gydytojo ar uždaros
tenzija į istoriosofinį apibendrinilifto erdvės baime“, – tai Agniesz- privertė kitaip suvokti ir vaizduoti
realybę, tai buvo galinga kino moky- mą paverčia jį plika abstrakcija,
kos Holland žodžiai, nusakantys
o ta aplinkybė, kad tai eksporto
kla (Michael Powell), intelektualinis
jos įspūdį 9-ajame dešimtmetyje
lūžis (Jerzy Kawalerowicz), rūsti po- prekė – filmas apie laukinę Rusiją
iš socialistinės Lenkijos patekus į
Europai, – suteikia dar ir šlykščios
laisvąjį Vakarų pasaulį. Jie man la- kario tikrovė perkėlė į kiną veiksmą
spekuliacijos prieskonį.
iš gatvės ir suformavo neorealizmą
bai tiksliai apibūdina ir šiuolaikinio
Kad šiuolaikinis kinas yra la(Dino Risi). Vėlesnę kino raidą ilgai
kino situaciją.
biau idėjų, abstrakcijų kinas, iš
Palyginti su dramatiškuoju pra- stimuliavo pavergtoji Rytų ir Vidurio
ėjusiu amžiumi, šiuolaikinis pasau- Europa, ir būtent todėl, kad geriau- kurio dingsta žmogiškų likimų
lis atrodo netgi begėdiškai nekonf- siais savo pavyzdžiais kūryba opo- konkretumas, patvirtina ir lenkų
režisieriaus, buvusio disidento ir
navo režimui, ieškojo išraiškos būdų
liktiškas. Žinoma, tai tik apgaulinga

pinigais, pasijunti truputį nuviltas. filmų metražas toks pat – 163 min.
apskritai finalo stoka yra tiesiog
emigranto Jerzy Skolimowskio
Pabaigai pritrūksta motyvacijos. Tik naujasis nėra vientiso stiliaus
filmas „Neišvengiamas žudymas“ simptomiškas šiuolaikinio kino
Vis dėlto šis debiutas, scenarijų
(„Essentials Killing“), pernai ap- dramaturgijos trūkumas. Galima
kūrinys, o labai skirtingo braižo
paminėti kad ir „Kino pavasaryje“ kuriam parašė jau žinomi kūrėjai, autorių darbai, kuriuos vienija
dovanotas Specialiuoju žiuri prizu
rodomus filmus – bulgarų režisie- Cristianas Mungiu ir Ioana Uricaru, nebent tai, kad tai ne įprastinis
Venecijoje. Nė žodžio neištariantis
pagrindinio vaidmens atlikėjas Vin- riaus Dragomiro Šolevo „Pastogę“ rodo, kad rumunų kino banga dar
siaubo filmas žanro prasme. Veineatslūgsta.
centas Gallo gavo prizą už geriau- („Podslon“) arba rumuno Mariano
kiau novelių atmosfera pritvinkusi
Šiandien kine pasigendi tiesiog
Crisano „Rytoj“ („Morgen“). Abu
sią vyro vaidmenį. Skolimowskio
nerimo ir paslapties, išreiškianti
gero gerai suvaidinto scenarijaus, personažų būsenas. Atsitiktinai
filmas – tai amžino, kultūrinių skir- filmai paliečia aktualias – kartų
tumų nulemto žmonių nesusikalbė- konflikto, nelegalios imigraci- kas prieš kokius keturiasdešimt
ar ne, bet novelės išdėstytos
metų buvo amato kasdienybė. gerėjančia tvarka. Siaubo filmų
jos – temas, randa joms vykusių
jimo alegorija, įvilkta į aktualų ir
sykiu visiškai abstraktų kontekstą. dramaturginių sprendimų, tačiau Todėl jei toks filmas pasitaiko, jis
veteranas Masayuki Ochiai pasiKaro (gal Afganistane) metu į ame- pabaigos tiesiog nėra, filmai nu- kaipmat išsiskiria iš bendro srau- rinko Yasunari Kawabatos „Ranto. Toks buvo britų aktoriaus Paddy
rikiečių nelaisvę patenka musul- kertami lyg nebežinant, kaip čia
ką“, Shinya Tsukamoto – Osamu
Considine’o pilnametražis debiutas
juos užbaigus, ir tai neturi nieko
monų kovotojas, jis išgabenamas
Dazai „Švilpautoją“, korėjietis Lee
„Tiranozauras“ („Tyrannosaur“). Is- Sang-ilas – Akutagawos Ryunoske
bendro su atviru finalu.
į kažkokią nesvetingą, žiemos
Tą trūkumą turi ir vienas stipres- torija apie sunkų dviejų gyvenimo „Nosį“, Hirokazu Kore-eda – Saisei
šalčio sukaustytą boralinių miškų
atstumtųjų Džozefo (Peter Mullan)
nių IFFR matytų filmų – rumuno
šalį – filmuota Norvegijoje, bet jos
Muro „Likusias dienas“.
gyventojai, ne tik medkirčiai, ret- Bogdano George’s Apetri režisūri- ir Hanos (Olivia Colman) suartėjiIr štai, sulaukus tos ketvirtosios,
mą primena geriausias „įtūžėlių
karčiais pasikalba lenkiškai (aliuzi- nis debiutas „Periferic“, kurį mūsų
užgniaužia kvapą nuo plastinio
ja į slaptuosius teroristų kalėjimus „Kino pavasaris“ lietuviškai pavadi- anglų“ realizmo tradicijas.
filmo grožio, nuo subtilios, tarsi
O mažytis šedevras manęs
no „Laisvėje“. Nenuslūgstanti įtamEuropoje), – tačiau jam pasiseka
ištapytos jo spalvinės paletės, nuo
pabėgti. Jį persekioja sraigtaspar- pa lydi jaunos nuteistosios Matildos, laukė japonų novelių filme „Kai- detalės, išdidinančios kerpę ant

„Neišvengiamas žudymas“ , rež. J. Skolimowski

niais, ant kulnų mina jėgerių būrys
su vilkšuniais, jis bėga per kalnus
ir miškus visą filmą, o kad išliktų,
nuolatos turi žudyti. Ir pasistiprinti, pavyzdžiui, iščiulpti nežinia ko į
miškus su kūdikiu atklydusios žindyvės krūtį. Be panašių metaforų
galėčiau ir išsiversti.
Filmas neturi nei vystimosi, nei
pabaigos. Priglobtas gailestingos
moters bėglys ir vėl iškeliauja į
niekur, – taip, matyt, buvo ketinama įprasminti neišvengiamybę
ir tai kiek primena Strausso polką „Amžinas judėjimas“. Tačiau

parai išleistos iš kalėjimo į motinos
laidotuves, pastangas ten nebegrįžti ir išsiveržti į užsienį, veiksmas
prisodrintas tikslių gyvenimiškų
detalių, puikūs, natūralūs dialogai,
o svarbiausia – aktorės Anos Ularu
talentingai suvaidintas pagrindinis
vaidmuo. Jos Matilda – atšiauri, gyvenimo nelepinta mergina – sužavi ryžtu pakeisti ne tik savo, bet ir
prieglaudoje augančio aštuonmečio
sūnaus gyvenimą, bet kai Toma,
motinai atsipalaidavus ir užsnūdus traukio kupė, pabėga su visais
nelegaliam sienos kirtimui gautais

„Kaidan. Siaubo klasika“ (novelė „Likusios dienos“, rež. H. Kore-Eda)

dan. Siaubo klasika“ („Ayashiki
bungo kaidan“). Filmo atsiradimo aplinkybės gana neįprastos.
1964 m. žinomas to laiko režisierius Masaki Kobayashi sukūrė
pagarsėjusį rafinuotos plastikos
filmą „Kvaidan“ pagal keturias
japoniškų vaiduoklių istorijomis
pagarsėjusio europiečio Lafcadio
Hearno noveles. Pernai Japonijos
nacionalinis transliuotojas NHK
pasiūlė keturiems režisieriams
pasirinkti ką nors iš japonų literatūros klasikos ir sukurti savotišką „Kvaidan“ repliką. Net abiejų

antkapio akmens, nuo žibinto šviesos, bėgančios vandeniu po tilto
arka. Tai istorija apie sūnų ką tik
palaidojusią jauną šeimą. Bet štai
mažas kimono dėvintis berniukas
sugrįžta ar, veikiau, juos retkarčiais aplanko. Ir vis sakosi turįs
sugrįžti keliu, vedančiu į kapines.
Ar tai jų sūnus, ar pasimetęs ir ieškomas vargetos kaimyno vaikas?
Vieną dieną berniukas nebepasirodo. Bet gal jis ieško savo tėvų, ir jie
neišvažiuos, pasiliks čia praleisti
likusių dienų. „Ar jauti jo rankos
šilumą...“
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Kai sode gieda lakštingalos
61-ajam tarptautiniam Berlyno kino festivaliui pasibaigus

1960 m. vasario 9 d. Stanley Kubrickas rašo: „Jūsų gyvenimo vizija mane
giliai sujaudino, taip giliai manęs niekad nesujaudino joks filmas.“ Tai – laiško
Ingmarui Bergmanui fragmentas.
Živilė Pipinytė
Originalas dabar guli Vokiečių kinematekoje po stiklu. Jis – vienas
iš daugybės retų Ingmarui Bergmanui skirtos parodos eksponatų.
Šiemet Berlinalė surengė Ingmaro Bergmano filmų retrospektyvą,
paroda ją puikiai papildė, kaip ir
susitikimai su Bergmano bendradarbiais, jo kūrybos tyrinėtojais.
Šiųmetinėje Berlinalėje Bergmano filmai galėjo tapti argumentu svarstant, kas vis dėlto
yra kinas. Festivalio rengėjai
neslepia, kad yra atviri pačioms
įvairiausioms kino idėjoms. Bet

ypač šiemet, pasižiūrėjus konkur- naktį išgelbėti savo banką, o kartu
sinę Berlinalės programą, manau, ir pasaulį nuo ekonominės katastrofos grėsmės, arba mėgėjišką
buvo akivaizdu, kad šių dienų kine
kažkodėl populiarios amerikietės
įvairumas dažnai sutapatinamas
su eklektika. Kad ir ką sakytum, menininkės Mirandos July darbelį
konkursinė programa vis dėlto fes- „Ateitis“ („Future“). Jos pastangos
tivalyje svarbiausia. Šiemet kon- iš bejėgiškų narciziškų (režisierė
vaidina ir pagrindinę heroję, beje,
kursas ne kartą nustebino, bet ne
vaidina taip pat mėgėjiškai) etiudų
gerąja prasme. Šalia metafizinio
kino grynuolio – Bélos Tarro „Tu- sudėlioti kažką panašaus į pasakojimą apie šiuolaikinių vyro ir
rino arklio“ („A Tórinoi ló) – jame
galėjau pamatyti gamybinę ame- moters santykius tikrai nebuvo
rikiečių JC Chandoro dramą „Mar- tai, ką vadiname kinu. Buvo subginal Call“ apie Volstryto ryklius, tilesnių filmų apie meilės paieškas,
bet ir jautriam, minimalistiškam
didvyriškai bandančius per vieną

argentiniečio Rodrigo Moreno „Paslaptingam pasauliui“ („Un mundo
misterioso“), kurio herojus, paliktas mylimos moters, atsiduria
tarsi staiga išretėjusiame laike, ir
kaligrafiškam Lee Yoon-ki „Ateik
lietaus, ateik spinduly“ („Saraghanda, Saranghaji“, P. Korėja)
apie porą, kuri po kelių valandų
išsiskirs visam laikui, o dabar
kraunasi daiktus ir stengiasi būti
vienas kitam geri, vis dėlto stigo
naujumo, originalesnio požiūrio
ne tik į personažus ar pasakojamą istoriją. Po kelių panašių ne

„Turino arklys“, rež. B. Tarr
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tik konkurse pamatytų filmų supratau, kad klausimas, ar tikrai
viskas, kas rodoma ir vadinama
kinu, juo ir yra, net labai aktualus.
Nes taip pat negalėčiau pavadinti
kinu triukšmingai Berlinalės „Panoramos“ sekcijoje debiutavusio
Romo Zabarausko trumpo metražo „Porno melodramos“ ir dar
ne vieno aktualia tema ar kitomis
vertybėmis rengėjus sudominusio
filmo. Temos aktualumu galėjai
paaiškinti ir ne vieno filmo atsiradimą konkurse. Tai suvokus,
buvusiam tarybiniam žmogui
iškart užsidega pavojaus signalas, primenantis laikus, kai tema
dažnai lemdavo ir kino funkcionierių sprendimus, būti filmui ar
nebūti. Manau, tai suvokė ir žiuri,
apdovanojęs kiekvieną daugmaž
dėmesio vertą filmą. Kaip ir pernykščiai Kanai, Berlynas šiemet
laukė kalėti nuteisto režisieriaus
Jafaro Panahi. Bet jo kėdė žiuri
eilėje liko tuščia.
Didžiuoju žiuri prizu apdovanotas „Turino arklys“ – tai filmas
apie pasaulio pabaigą. Pasakojimas simboliškai padalytas į šešias
dienas. Jis prasideda ilga kelione
namo. Arklys, kurį apsikabinęs ką
tik raudojo Friedrichas Nietzsche
(pasakojimas apie tai skamba filmo pradžioje, juodų kadrų fone),
ir jo šeimininkas grįžta namo į
apleistą, vėjo perpučiamą fermą
kažkur pasaulio pakraštyje, kur
jo laukia duktė. Ji perrengia tėvą,
pamaitina, paguldo. Nespalvotas,
dvi su puse valandos trunkantis
„Turino arklys“ priverčia išgyventi kiekvieną filmo akimirką kaip
akistatą su neišvengiamu ir nesugrąžinamu pasaulio išnykimu. Iš
pradžių dar gali pasirodyti, kad
pasikartojantys žmonių ritualai,
karštas maistas, ugnis ir balti
marškiniai suteikia tam pasauliui prasmės. Tik arklys atsisako
ėsti. Paskui ir judėti. Jis traukiasi
iš gyvenimo lėtai ir liūdnai.
Vienintelis ilgesnis filmo pokalbis
iš esmės yra monologas. Į fermą
nusipirkti naminukės atėjęs vyras

kalba apie tai, kad žmogus negali
nieko pakeisti. Jis gali tik būti stebėtojas. Ir susitaikyti su savo bejėgiškumu ir beprasmiškumu. Bet iš
tiesų Tarras viską pasako ne žodžiais, o kadrą vis labiau pripildančia tamsa, vėjo, muzikos garsais ir
tuo racionaliai gal ir paaiškinamu,
bet, nepaisant to, tarytum pro laiko
ir erdvės materiją prasiskverbiančiu kameros judesiu.
Geriausio filmo „Auksinis lokys“
Irano režisieriui Asgharui Farhadi už „Naderas ir Samira skiriasi“
(„Jodaeiye Nader az Simin“) nenustebino. Tai iš tikrųjų meistriškas
pasakojimas, palaipsniui, bet tarsi
su chirurgo skalpeliu atveriantis
vis gilesnius šiuolaikinio Irano gyvenimo, vertybių, religijos, žmonių
tarpusavio santykių ir kasdienio
konformizmo sluoksnius. Jis prasideda teisme, kur žmona paaiškina, kad nori skirtis su vyru, nes
šis pasirinko slaugyti Alzheimerio
liga sergantį tėvą, o ne vykti kartu
su ja ir dukrele gyventi į užsienį.
Filmas baigiasi taip pat teismo
salėje. Tik dabar jau pora laukia
dukters sprendimo, su kuriuo iš
tėvų ji nutarė pasilikti.
Filmų, kurių autoriai neabejoja
žiūrovų protiniais sugebėjimais,
pastebimai mažiau ne tik mūsų
ekranuose, bet ir Berlyne. Kažkodėl kūrėjai jaučia poreikį viską
supaprastinti, paaiškinti, pabrėžti,
pabaksnoti pirštu. Į šią tendenciją
ironiškai pažvelgė Werneris Herzogas. Dokumentiniame, ne konkurse
parodytame filme „Pamirštų sapnų
urvas“ („The Cave of forgotten Dreams“) jis surengė tikrą 3D ekskursiją šiuolaikiniams žmonėms į urvą
Prancūzijos pietuose, kur išliko
pirmykščių žmonių prieš 30 000
metų piešti piešiniai, ir prieinamai
kiekvienam paaiškino, kad jau tada
egzistavo žmogaus poreikis kurti
vaizdus ir garsus, o kartu bandyti
suprasti supantį pasaulį ir save. Vis
dėlto Herzogas – didis optimistas:
nors kalbama tik apie praeitį, jo
filmas paradoksaliai suteikia ateities vilčių.

Kitas puikus vokiečių dokumentininkas Andresas Veielis konkurse
pristatė vaidybinį debiutą „Kas, jei
ne mes“ („Wer wenn nicht wir“).
Tai – dar vienas vokiečių kino
bandymas grįžti prie 7-ojo dešimtmečio maištininkų temos. Veielio
filmo herojai – Bernwardas Vesperis ir jo žmona Gudrun Ensslin,
kuriuos įtikinamai ir nebanaliai
suvaidino Augustas Diehlis ir Lena
Lauzemis. Jų sudėtingos santuokos istorijos fonas – audringas
dešimtmetis, pavertęs Gudrun
teroriste ir žudike, o Bernwardą
savižudžiu narkomanu, parašiusiu vieną svarbiausių savo kartos
knygų. Kitaip nei Uli Edelis garsiame filme „Baaderio–Meinhof
kompleksas“, Veielis nenori visko
paaiškinti ir nekuria karikatūros.
Atvirkščiai, jis pats nori suprasti,
kodėl talentingi žmonės staiga

ga pasako sūnui: „Jei ne Hitleris,
tavęs nebūtų buvę!“ Ir apstulbusiam paaiškina, kad tėvas niekad
nenorėjo turėti vaikų. Tačiau neišdrįso pasipriešinti Hitlerio politikai gimdyti Vokietijai vaikus. Tada
geriau supranti emocinį tėvo šaltį,
kurį bando įveikti sūnus.
Bet, man regis, tikslesnis atsakymas glūdi filmo pradžioje, kai
mažas berniukas bando paslėpti
šiene katiną, kuris prieš tai sode
sumedžiojo lakštingalą. Berniuko
tėvas yra garsus nacių poetas. Jis
nori, kad sode giedotų lakštingalos, todėl pasiima šautuvą ir įvykdo
nuosprendį katinui. Tėvų kartos
konformizmas, nenoras pripažinti
kaltę ar tyli rezistencija nuolat verčia filmo herojus peržiūrėti savo
santykius su idiliška, karo žaizdas
užgydžiusia ekonominio stebuklo
Vokietija.

„Kas, jei ne mes“, rež. A. Veiel

pasirinko opoziciją, kovą ar autodestrukciją. Spaudos konferencijoje režisierius sakė, kad herojų
pasirinkimą lėmė ir nelaimingas
šeimynininis poros gyvenimas, ir
Ensslin asmeninė tragedija, kai ji
liko su Andreasu Baaderiu ir pati
atsisakė sūnaus.
Vis dėlto „Kas, jei ne mes“ – ne
istorinis filmas. Jame liko daug erdvės ne tik klausimams apie praeitį. Man pasirodė svarbus vienas
filmo epizodas, kai po tėvo mirties
herojus kalbasi su motina. Ji stai-

Kita vertus, vis dažnesni ne vien
vokiečių kine 7-ojo dešimtmečio
maištininkai ir teroristai liudija ne
tik kūrėjų pastangas sužinoti tiesą
apie neseną praeitį, bet ir maišto
ilgesį. Bent jau Berlinalėje tikrų
kino maištininkų (išskyrus, žinoma, Bélą Tarrą) šiemet akivaizdžiai pristigo.
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Naujų režisierių forumas Berlinalėje

Šių metų pagrindinės „Forumo“ programos temos buvo šeima, tarpusavio
santykiai ir identitetas. Visa tai, kas labiausiai kiekvienam mūsų svarbu ir rūpi,
kol gyvenam.
S o n ata Ž a l n e r av i č i ū t ė
Tapo labai populiaru, gal net
madinga važiuoti į Berlyno kino
festivalį. Į jį vyksta ne tik įvairių
kino sričių darbuotojai, bet tiesiog
skirtingo amžiaus kino mėgėjai.
Nenuostabu. Berlinalėje atvykėliai randa tai, ko tikisi, – filmų
įvairovę, susitikimus su kino kūrėjais, filmų pardavėjais ir pirkėjais. Gerai ir tai, kad patekti į
peržiūras net ir neturint akreditacijų galimybė vienaip ar kitaip
išlieka. Bet ir nepatekus į salę,
galima jausti kinu pulsuojančią
festivalio atmosferą.

tema, neabejoju, praplėtė iš viso
rinkti labiausiai jos dėmesio vertą
pasaulio į festivalį suvažiavusių
filmą. Tokios atrankos kriterijai
paprasti. Filmas turėtų būti įdo- žiūrovų tolerancijos ribas, tačiau
tokiu kinu imi bodėtis, kai atsimus skirtingų kultūrų, skirtingų
randa bet koks tendencingumas.
religinių įsitikinimų žmonėms. Ir
Mano būgštavimai greitai išsinors kiekvienas mūsų turėjome
sklaidė ir nebepasikartojo. Vėasmeninius favoritus, išrinkti
porą pretendentų į CICAE apdo- liau, prisimindama argentiniečio
režisieriaus Marco Bergerio filmą
vanojimus nebuvo sunku.
Esminius atskirų Berlyno kino „Nesantis“ („ Absent“), įvertinau
autoriaus gebėjimą estetiškai
festivalio programų skirtumus
tiksliausiai suformuluotų jų suda- parodyti dvi skirtingas homoseksualumo suvokimo stadijas. Dar
rytojai. Paprasta žiūrovo akimi jie
bręsdamas moksleivis Martinas
nelabai matomi. Tačiau formaliai
neabejojo savo seksualine orienaišku, kad „Forumas“ yra naujų

„Amnestija“, rež. B. Alimani

Nors visa tai labai vilioja, į 61ąjį tarptautinį Berlyno kino festivalį neketinau važiuoti. Ir visai
netikėtai paaiškėjo, kad yra dar
kitas būdas pamatyti Berlinalės
filmus – dalyvauti CICAE (Tarptautinės arthouse kino teatrų konfederacijos) žiuri. Man kompaniją
joje palaikė italas ir vokietis, kurie savo šalyse dirba panašiuose
kino teatruose kaip „Skalvijos“
kino centras. Pažinodami savo
kino publiką, iš Berlinalės „Forumo“ programos turėjome iš18 kinas_2011/1 (313)

(nebūtinai jaunų) kino kūrėjų iš
viso pasaulio pristatymas tarptautinei publikai su debiutiniu arba
antruoju pilnametražiu filmu. Šių
metų pagrindinės „Forumo“ programos temos buvo šeima, tarpusavio santykiai ir identitetas. Visa
tai, kas labiausiai kiekvienam
mūsų svarbu ir rūpi, kol gyvenam.
Po pirmųjų peržiūrų pradėjau
nerimauti, mat abu filmai buvo
gėjų tema. Jau ne pirmus metus
Berlinalės programose ryškus
susidomėjimas homoseksualumo

niai egzistuoja terminas – moteriška literatūra ar skaitalai
(žurnalai). Ar ne laikas ir filmus
taip skirstyti? Filmai, brukantys
moteriškas problemas, sukelia
nejaukumą, tarsi kažkas privertė skaityti intymiausias svetimo
dienoraščio vietas. Į tokius filmus
nenorom imi žiūrėti su gailesčiu
ir atlaidžiai, kaip į asmeninės
psichoterapijos seansą. Prancūzė
Anne Villaceque filme „Internetinė meilė“ („E-Love“) gana žaismingai rodo vidutinio amžiaus
moters vyrų paieškas ir atradi-

„Vėlyvas ruduo“, rež. Kim Tae-Yong

mus internete. Tačiau be to, kad
tacija, o jo plaukimo treneris apie
viduje pasislėpusį homoseksualu- moterims taip pat reikia sekso,
autorė daugiau nieko ir nepasamą išvis negalvojo. Atsargiai, bet
ko. Olandė Nanouk Leopold filme
atkakliai mokytoją provokuojantis
jaunuolis pasiekė savo. Patikėjau, „Brauno judėjimas“ („Brownian
kad atkakliai tvirtinant suabejo- Movement“) atskleidžia, kad kai
kurioms moterims reikia dar
jusiems įrodyti galima viską, tik
daugiau. Jos nori įvairiausių
ar būtina?
juslinių potyrių ir ne tik su nuo„Forumo“ programoje, kaip ir
latiniu partneriu. Netikėčiausia
visuose festivaliuose, akivaizdi
moterų režisierių filmų gausa. šiame filme – herojės vyro gebėjimas atleisti žmonai keistas jos
Mielai nerūšiuočiau filmų pagal
lytį, tačiau kai tai lenda į akis, nuodėmes (įvardintas kaip liga)
ignoruoti nebepavyksta. Jau se- ir patikėti vėl.

„Dienos pabaiga“, rež. T. Imbach

Prie moteriškų filmų visai derėtų kolumbiečio Gabrielio Rojaso
Veros drama „Karen verkia autobuse“ („Karen Cries on the Bus“).
Pagrindinė filmo herojė yra jauna
moteris, bet režisierius jos gyvenimui suteikia daugybę prasmių.
Herojė nori gyventi savarankiškai,
kad artimieji jai nenurodinėtų.
Todėl pirmiausiai jai tenka išsiaiškinti, kokia ji yra be jų ir kokia
galėtų tapti.
Dokumentinio filmo „Kabulo
svajonių gamykla“ („Kabul Dream Factory“, režisierius Sebastianas Heidingeris) herojė Saba
Sahar jau seniai surado ir save,
ir gyvenimo kelią. Turbūt ji pirmoji Afganistane aktorė, režisierė
ir prodiuserė, kurianti supermoters – policininkės, detektyvės,
karininkės – vaidmenis. Ne tik
savo pavyzdžiu, bet ir uždaruose agitaciniuose sambūriuose ji
mėgina drąsinti ir kitas moteris.
Veidą kino žvaigždė dangsto ne
dėl islamo normų, bet vengdama būti atpažinta gatvėje. Afganistano feminizmo pradininkės
istorija komiškai graudi. Saros
supermoters vaidmenys ekrane

labiau šaržuoti nei įkvepiantys
arabų moteris feministinei revoliucijai. Vyrai žiūrėdami smagiai
kvatoja, nes priima tokią heroję
kaip mitologinį personažą.
Žiūrint albano Bujaro Alimani
filmą „Amnestija“ („Amnesty“),
akivaizdu, kad religinės, moralinės dogmos nemiršta šimtmečius.
Filmo herojai – vyras ir moteris.
Kartą per mėnesį jie lankosi kalėjime dėl privalomų sutuoktinių
pareigų. Visai šalia einantys jų
skirtingi gyvenimai kartą juos
suveda. Net ir žinodami, kad užgimusi meilė yra pasmerkta, jie jos
neatsisako. („Amnestija“ ir buvo
apdovanota CICAE prizu.)
Uždraustos meilės temos ėmėsi Brigitte Sy filme „Laisvos rankos“ („Free Hands“). Režisierei
pritrūko profesinių įgūdžių, galbūt tikslesnio scenarijaus, kad
įtikintų kalėjime filmą kūrusios
režisierės ir kalinio meile. Tačiau
žinojimas, kad filme atpasakota
istorija autentiška, padėjo užpildyti vaizduotę. Nors filmas „Vėlyvas ruduo“ („Late Autumn“) Kim
Tae-Yongui, kaip ir „Laisvų rankų“
režisierei, – debiutinis, jis neapsi-

riko paimdamas scenarijų, pagal
kurį jau ne kartą buvo sukurtas
filmas. Būtų įdomu jį palyginti
su ankstesniaisiais, kad galėtum
patvirtinti dėsningumą, jog perdirbinys visada būna prastesnis.
Tačiau naujausia versija – tobula,
ir būtent todėl imi abejoti tobulumu. Šiaip ar taip, „Vėlyvas ruduo“ suteikė didžiulį malonumą.
Netobulas, bet paveikus pasirodė
kitos debiutantės Zuzanos Liovos
filmas „Namas“ („The House“).
Režisierė taikliai atskleidžia herojų charakterius, kiekvieno jų
individualumą, orumą ir kažkur
giliai tūnantį gerumą.
Vienas įdomiausių „Forume“
matytų filmų – Thomaso Imbacho „Dienos pabaiga“ („Day is
Done“). Iš kelerius metus filmuotos medžiagos buvo sumontuotas
dokumentinis filmas, apimantis
visas gyvenimo dramas: meilę ir
išdavystę, gimimą ir mirtį, laimėjimus ir nuopuolius. Tačiau
ekrane žiūrovai to nemato. Jie
girdi kaskart įsijungiantį balso
atsakiklį, kuriame įrašomos režisieriaus asmeninio gyvenimo
įvykius nusakančios kitų žmonių

žinutės. Filmuodamas Imbachas
ignoruoja jį kalbinančius. Pro
savo studijos langą jis filmuoja
urbanistinį peizažą, besikeičiančius metų laikus, nužvelgia visą
panoramą arba priartėja prie jį
sudominusio objekto. Ir nors filmų, sukurtų stebint gyvenimą pro
langą, buvo ne vienas, „Dienos pabaigos“ režisierius yra ne tik kitų
stebėtojas, bet pats tampa svarbia
(nors ir nematoma) filmo dalimi.
Gana išsamiai susipažinus su
Berlinalės „Forumo“ programa,
liežuvis neapsiverstų sakyti, kad
nebuvo nieko gero. Kino režisūros
naujokai kursto vaizduotę apie
būsimą kiną. Deja, naujo genijaus
dar reikės palaukti.
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Dar ne metas galvoti
apie poilsį
Anthony Hopkins

Kamera mėgsta šį aktorių ir jis moka tai išnaudoti.
Vaidina santūriai, net asketiškai. Sugeba vienu gestu
ar grimasa, vienu žvilgsniu parodyti tikras emocijų
ir jausmų sūpuokles. Sugeba hipnotizuoti žiūrovą.
I z o l da K e i d o š i ū t ė
nthony Hopkinsas
yra sakęs, kad mintis tapti aktoriumi
jam šovė į galvą tuomet, kai dar būdamas paauglys
pamatė į gretimą kiemą užsukantį prabangų automobilį, kurį
vairavo tada dar neseniai išgarsėjęs aktorius Richardas Burtonas.
Garsenybė trumpai šnektelėjo su
penkiolikmečiu paaugliu, o tai
paskatino jį susidomėti vaidyba.
Tarp dviejų genialių aktorių tikrai
esama daug bendra. Jie gimė ir
augo tame pačiame Port Talboto
mieste Velse, padarė greitą karjerą teatre ir kine, garsėjo savo
siaubingu charakteriu, alkoholio
pomėgiu, apie juos sakoma, kad
gali suvaidinti bet ką. Ne be reikalo abiejų talentą pirmasis įžvelgė
seras Laurence’as Olivier, ne tik
pakvietęs juos į savo teatrą, bet ir
žiūrėjęs pro pirštus į nuolatinius
jų ekscesus. Abu padarė svaiginančią karjerą Holivude. Tačiau
Richardo Burtono veiklą nutraukė
ankstyva mirtis, o Anthony Hopkinsas sugebėjo atsikratyti žalingų įpročių ir, kitaip nei garsusis
žemietis, pelnė „Oskarą“.

A
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Anthony Hopkinso talento nė
kiek netemdo sveika nuovoka.
Jis laikomas vienu geriausiu visų
laikų kino aktorių, juo žavimasi,
tačiau populiarumą Hopkinsas
vertina labai santūriai ir visiškai
neromantizuoja aktoriaus profesijos. „Aktoriai – tai juokdariai,
jie mėgsta kelti didelį šurmulį. Aš
tiesiog dirbu savo darbą. Išmokstu
tekstą, gerai atlieku užduotį, gaunu čekį ir man tai svarbiausia. Sakoma, kad tai cinizmas, aš vadinu
tai praktišku požiūriu.“
Tačiau ne visada Anthony Hopkinsas buvo toks praktiškas. Siekdamas tobulybės ir kupinas ambicijų jis patyrė nemažą nuoskaudų,
nuopuolių ir nevilties akimirkų.
Šiandien tai vertina ironiškai: „Juk
tai tipiško velsiečio įvaizdis – gerti iki žemės graibymo ir pasiduoti
autodestrukcijai.“
Philipas Anthony Hopkinsas
gimė Naujųjų metų išvakarėse,
1937 m. gruodžio 31 d. Pietų Velse, Port Talbote, kepėjo Richardo
Arthuro Hopkinso ir jo žmonos
Muriel Anne šeimoje.
Anthony vaikystėje dažniausiai
išgyveno du jausmus: nuobodulį ir

baimę. Visas gyvenimas slogiame,
miesčioniškame Port Talbote jam
atrodė nepaprastai nuobodus ir
berniukas dažniau rinkosi vienatvę. Su niekuo nedraugavo, į nieką
neįsimylėdavo ir net neruošdavo
pamokų. „Asocialus tipas“, – kalbėjo apie jį mokytojai ir dažnai lupdavo liniuote. „Aš jaučiausi kitoks
nei visi. Nuolatos baiminausi, kad
man tiesiog „ne visi namie“. Turėjau siaubingų problemų su mokslais dėl disleksijos, apie kurią tuomet nieks nieko nežinojo. Liūdinau
savo tėvą, jis nuolatos kartodavo
motinai: tam vaikui kažkas ne
taip.“ Po tam tikro laiko Anthony
priėjo prie išvados, kad geriau pasiaukoti menui, pavyzdžiui, dailei
ar grojimui pianinu, negu kęsti
kančias dėl mokslų. Norėjo tapti
profesionaliu muziku, bet, anot
paties aktoriaus, pritrūko talento.
Liko noras vaidinti. Šiandien „Avinėlių tylėjimas“, 1990
Hopkinsas sako, kad tapo akto- „Bremo Stokerio „Drakula“, 1992
riumi, nes nieko kito nemokėjo. „Raudonasis drakonas“, 2002
Pirmiausia jis suvaidino kunigą
mėgėjiškame spektaklyje, o būdamas devyniolikos gavo stipendiją
Kardifo muzikos ir dramos koledže. Atitarnavęs dvejus metus kakinas_2011/1 (313) 21
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riuomenėje, tęsė studijas garsiojoje
Karališkoje dramos meno akademijoje, kur iškart tapo kurso žvaigžde.
1960 m. debiutavo Mančesterio
teatro scenoje ir iki 1965-ųjų vaidino įvairiuose repertuariniuose
teatruose. O tada nusprendė, kad
jau atėjo laikas užkariauti Londoną.
Nacionaliniam teatrui vadovavo
Laurence’as Olivier, tuomet triumfavęs W. Shakespeare’o „Otele“,
tad Hopkinsas neatsitiktinai pasirinko peržiūrai „Otelo“ monologą.
„Turi, vaikine, įžūlumo“, – nusistebėjo Olivier, ir Hopkinsas buvo
priimtas į garsiausią Britanijos
teatrą. O vos po kelių mėnesių
jau dubliavo patį metrą Augusto
Strindbergo „Mirties šokyje“. Netrukus išgarsėjo kaip maištininkas,
lėbautojas ir skandalistas. Teatre
ir šiandien atsimenama, kaip vaidindamas Makbetą aktorius netikėtai paliko sceną nepasibaigus
spektakliui, nusprendęs, kad vaidinti nėra prasmės. Iki užkimimo
riejosi su režisieriais, vadindamas
juos Hitleriais. Nacionaliniame teatre Hopkinsas dirbo penkis sezonus iki 1970 metų.
Kine debiutavo 1967 m. Lindsey Andersono trumpo metražo
filme „Baltas autobusas“ („The
White Bus“). Po metų, rekomendavus žymiam britų aktoriui Peteriui O’Toole’ui, istorinėje dramoje „Liūtas žiemą“ („The Lion
in Winter“) vaidinusiam Anglijos
karalių Henriką II, Anthony Hopkinsui buvo pasiūlytas jo sūnaus,
būsimojo karaliaus Jono Bežemio
vaidmuo, iš karto nominuotas
BAFTA apdovanojimui. Taip sėkmingai prasidėjo jo kino karjera.
Po šio filmo jam prilipo kostiuminių vaidmenų atlikėjo amplua.
Vaidinio klasikinių pjesių ekranizacijose – Klaudijų Tony Richardsono „Hamlete“ (1969), Torvaldą
Helmerį Patricko Garlando „Lėlių namuose“ (1973). Televizijoje
kartu su Laurence’u Olivier vaidino Antono Čechovo pjesėse „Dėdė
Vania“ ir „Trys seserys“, vėliau
sužibėjo pagrindiniu vaidmeniu

televiziniame „Otele “. Miniseri- skleisti, išlaisvinti savo jausmus,
ale „Karas ir taika“ įkūnijo Pje- įspūdis būna sukrečiantis. Nepaisant vaidybos santūrumo, Hopkinrą Bezuchovą ir už šį vaidmenį
sas sujaudino žiūrovus pravirkęs
1973 m. buvo pripažintas metų
dar viename savo draugo Richardo
aktoriumi. Lygia greta aktorius
mielai vaidino trileriuose ir detek- Attenborough filme „Šešėlių žemė“
tyvuose: „Svetimomis rankomis“, („Shadowlands“, 1993). Tai melodramatiškas pasakojimas apie
„Mergina iš Petrovkos“. Hopkinso
vaidmenų televizijoje diapazo- „Narnijos kronikų“ autoriaus, Oksfordo profesoriaus C. S. Lewiso ir
nas – nuo vaikų pagrobėjo iki
amerikiečių poetės Jay Gresham
Adolfo Hitlerio. Beje, už pastarąjį
vaidmenį jis gavo „Emmy“ apdo- (Debra Winger) meilę. Kamera
mėgsta šį aktorių ir jis moka tai
vanojimą. Kitą „Emmy“ gavo už
išnaudoti. Mėgsta vaidinti santūBruno Hauptmano vaidmenį filme
riai, net asketiškai. Sugeba vienu
„Lindbergo byla“ („The Lindberg
Kidnapping Case“).
1972 m. Anthony Hopkinsas pirmą kartą susitiko su režisieriumi ir
aktoriumi Richardu Attenborough,
gerokai paveikusiu jo karjerą. Attenborough pakvietė aktorių suvaidinti istorinėje dramoje apie Churchillį „Jaunasis Vinstonas“ („Young
Winston“). Juodu susidraugavo ir
po penkerių metų vėl susitiko filmuojant epinę dramą „Vienu tiltu
per toli“ („A Bridge too Far“), kur
Hopkinsas suvaidino leitenantą
Frostą. Šis filmas išpopuliarino
aktorių. O 1978 m. Attenborough
pasiūlė Hopkinsui pilvakalbio, kurį
sužlugdo jo statytinis, vaidmenį
psichologinėje dramoje „Magija“
(„Magic“). Savo bičiulį Richardas
gestu ar grimasa, vienu žvilgsniui
Attenborough šiandien apibūdina
parodyti tikras emocijų ir jausmų
taip: „Vis dar valdomas demonų, sūpuokles. Sugeba hipnotizuoti
bet jau sugeba juos kontroliuoti.“ žiūrovą.
Niūrioje Davido Lyncho dramoje
Iš pradžių Hopkinsas bandė
„Žmogus dramblys“ („The Elephant
suderinti vaidybą teatre ir kine,
Man“, 1980) Anthony Hopkinsas
tačiau kai atėjo laikas pasirinkti,
suvaidino daktarą Trivzą. Prisi- jis nedvejodamas pasuko į kiną.
mindamas filmavimą režisierius „Niekada nesijaučiau gerai scenopasakojo: „Mano nuomone, filme
je, – kalbėjo vėliau. – Neturiu tin„Žmogus dramblys“ geriausiai pa- kamo temperamento ir asmenybės.
sisekė scena, kai Hopkinso per- Vaidinau teatre, bet tai niekada
sonažas gydytojas pirmą kartą
neteikė man džiaugsmo.“
pamato žmogų dramblį. Kamera
1987 m. Anthony Hopkinsas suartėja prie jo veido, kad pamaty- vaidino labai šiltą tipiškai anglištume reakciją, o tą akimirką, kai
ką personažą režisieriaus Davido
ji sustoja, iš daktaro akies išrieda
Hugh Joneso filme „Čering Kroašara. Tai nebuvo numatyta. Ste- so gatvė, 84“ („84 Charing Cross
buklas... Tai buvo pirmas dublis, Road“), kur jo partnere buvo žymi
bet aš supratau, kad antro daryti
amerikiečių aktorė Anne Bancroft.
nebereikia.“ Kai taip atsitinka ir Tai pasakojimas apie amerikiečių
Anthony Hopkinsui pavyksta atsi- rašytojos Helen ir anglo bukinisto

Franko Doelo draugystę, trukusią kelis dešimtmečius. Herojams
netenka susitikti – jie bendrauja
laiškais. Hopkinso herojus šiame
filme – niekuo neišsiskiriantis, o
kartu nepaprastai turtingo vidinio
pasaulio žmogus. Už šį vaidmenį
aktorius pelnė prizą Maskvos tarptautiniame kino festivalyje. Jau
šiame filme jis įrodė savo nepaprastą sugebėjimą atskleisti meilę
be atsako, giliai savo jausmus slepiančio žmogaus charakterį. Tokius
vaidmenis jis vėliau pakartos ir Jameso Ivory filmuose.

„Baltas autobusas“, 1967

1987 m. už nuopelnus Didžiajai Britanijai karalienė suteikė
Anthony Hopkinsui riterio titulą,
bet 10-ojo dešimtmečio pradžioje Hopkinsas galutinai persikėlė
į JAV ir netrukus net tapo šios
šalies piliečiu. Kaip didžiausią
malonumą jis įvardijo galimybę
sėsti prie automobilio vairo ir važinėti po šalį, gėrėtis jos bekraščiais vietovaizdžiais. O pradžia
buvo psichiatro Daizerto vaidmuo
garsioje Brodvėjuje pastatytoje
Peterio Schafferio pjesėje „Ekvus“
(„Equus“). Už šį vaidmenį 1975 m.
Hopkinsas gavo Niujorko kritikų
prizą.
1991 m. Hopkinsas suvaidino
serą Henrį Vilkoksą trimis „Oskarais“ apdovanotame Didžiojoje
Britanijoje kuriančio amerikiečių
režisieriaus perfekcionisto Jameso
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„Sugrįžimas į Hovard Endą“, 1991

Tikra sensacija buvo 1990 m.
Ivory filme „Sugrįžimas į Hovard
Endą“ („Howards End“) pagal ži- Hopkinso sukurta pati įspūdinnomą Edwardo Morgano Forste- giausia kino pabaisa – Hanibalas
Lekteris Jonathano Demme filme
rio romaną. 1993-iaisiais pasirodė
dar vienas reikšmingas aktoriaus „Avinėlių tylėjimas“ („The Silence
vaidmuo puikioje Jameso Ivory re- of the Lambs“). Kurdamas pavojingą nusikaltėlį, žmogėdrą, Hoptrodramoje „Dienos likučiai“ („The
kinsas atsisako bet kokių išorinių
Remains of the Day“). Hopkinso
efektų. Iš pirmo žvilgsnio jo Lektekuriamas mažordormas Stivensas
(dvaro valdytojas) vardan neprie- ris – pilkas žmogelis, bet aktorius
kaištingos tarnystės atsisako as- po truputį atskleidžia didžiulę šio
meninės laimės ir galiausiai suvo- pamišėlio intelekto galią ir net
savotišką žavesį. Vaidina Hopkinkia gyvenimo bergždumą. Anthony
so akys, veidas, ironiškas balsas.
Hopkinsas labai vertina darbą su
Jamesu Ivory: „Jis tiesiog talentin- Lekteris pasirodo filme gal kokias
gai sugeba sukurti labai draugiš- trisdešimt minučių, bet jos tokios
ką atmosferą. Puikus režisierius, įspūdingos, kad 1991 m. pelnė aktoriui „Oskarą“. Po dešimties metų
moka įkvėpti pasitikėjimo. Jis didis
pasirodė Ridley Scotto „Hanibalas“
žmogus. Aš metų metus praleidau
(„Hannibal“, 2001), dar po metų –
su tironais, nenusakomų nuotaikų
trečias pasakojimas apie intelektužmonėmis, kurie visiškai nesugeba
alą žmogėdrą Bretto Ratnerio juosbendrauti, tik rėkia.“
Vaidindamas teatre ir televizi- toje „Raudonasis drakonas“ („Red
joje aktorius pamažu kaupė pa- Dragon“, 2002). Ridley Scotto filme
aktorius kiek nuvylė kritikus. Buvo
tirtį ir apdovanojimus. Po truputį
formavosi Hopkinso, kaip artisto, ir tokių, kurie sakė, kad aktorius
įvaizdis – neskubantis, viską ap- geriau jau būtų nevaidinęs „Avinėlių tylėjimo“ tęsinyje, kaip pasielgė
galvojantis, netgi šiek tiek lėtokas
Jodie Foster. Tačiau publika balžmogus. Bet tuo pat metu greta
subtilių, intelektualių herojų atsi- suoja kitaip. Blogio genijus valgo
savo aukas užsigerdamas brangiu
randa personažai maniakai.
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vynu, o jo šaltas žiaurumas žadina
baimę ir susižavėjimą. Siaubingą
jo personažo išvaizdą sustiprina
dažnai dėvimas „antsnukis“, tačiau Hanibalas ir toliau toks pat
protingas ir įžvalgus. Hopkinsas
sugalvojo savo herojui nepaprastą judesių plastiką, kiek sukaustytą
atsibudusios iš amžino miego statulos mimiką ir suteikė švelnų, įtaigų
balsą, kuris taip dažnai susilpnina
jo aukų budrumą.
Šiam personažui jau skirti ištisi moksliniai straipsniai: kodėl
akivaizdų blogį įkūnijantis personažas ne tik kelia žiūrovams visai
suprantamą siaubą, per nugarą
bėgančius šiurpulius, bet kartu
nuoširdžiai žavi, atrodo gerbtinas? Gal todėl, kad Hopkinsas
kuria ekrane labai dviprasmišką
ir originalų charakterį.
Daugumoje kadrų Hanibalas – tiesiog įkūnytas galantišku- „Įrodymas“, 2005
mas, karalienės Viktorijos laikų „Vilkolakis“, 2010
džentelmenas, per nesusipratimą „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“,
įkalintas narve lyg laukinis žvė- 2010
ris. Tikras estetas ir šmaikštuolis, jis atrodo gaubiamas beveik
aristokratiško pranašumo aureolės. Lekteris visai nesirengia su

ir išminties. Susitikome prieš deagente Starling šnekėti iš esmės. krūtinę retkarčiais prisidengiantis
dryžuota jūreiviška palaidine, Ant- šimt metų, kai gyvenimas niekur
Jis tiesiog mėgaujasi pokalbiu su
nebejudėjo, tik aš to nesupratau.
hony Hopkinsas kuria dailininko
moterimi, kas jam tampa vienu iš
nedaugelio malonumų, o kartu ga- portretą, tarsi nukopijuotą iš gar- Netikėjau niekuo, ypač moterimis.“
Rytais Hopkinsas ėmė lankytis
siausių Picasso nuotraukų. Įtikina
limybe ištrūkti iš kalėjimo. Tačiau
sporto salėje, vakarus vis dažniau
ir kaprizingas, nuolatine jausmų
sutinku, kad vėlesnėse serijose jau
kaita pasižymintis charakteris, skiria ankstesniems pomėgiams –
kiek pavargęs nuo savo personažo
skambina pianinu, skaito, piešia.
siutinantis ir žavintis.
Hopkinsas dažnai tiesiog kartoja
1995 m. Anthony Hopkinsas „Mano jau ne toks amžius, kai reianksčiau atrastus dalykus. Kita
debiutavo režisūroje filmu „Rug- kia naujų ryšių ir pažinčių“, – sako
vertus, Hanibalas iki šiol lieka
aktorius ir priduria, kad nemėgsta
garsiausiu aktoriaus vaidmeniu, pjūtis“ Antono Čechovo „Dėdės
vaikščioti į kiną, tik namie retkarVanios“ motyvais. Kaip dažnai
jo vizitine kortele.
čiais pažiūri diskus, kuriuos prieš
pasitaiko – genialūs aktoriai yra
Įtikino ir jo vampyrų medžiotojas
„Oskarų“ teikimą savo nariams atlabai vidutiniai režisieriai.
Van Helsingas iš 1992 m. sukurto
2005 m. seras Anthony Hop- siunčia Amerikos kino akademija.
Francio Fordo Coppolos „Bremo
Stokerio „Drakulos“ („Bram Sto- kinsas vėl atkreipė į save dėmesį
ker’s Dracula“), kuris ne tik per- išprotėjusio matematiko vaidmesekioja, bet ir supranta savo aukas, niu režisieriaus Johno Maddeno
dramoje „Įrodymas“ („Proof“).
net žavisi jomis.
Aktoriaus šeštasis pojūtis kar- Aktorius prisipažino, kad visai
neišmano matematikos ir iš pratais jį apgauna. Geriau pamiršti jo
sentimentalų personažą „Džo Ble- džių net atsisakė skaityti scenarijų.
ko viešnagėje“ („Meet Joe Black“, Tačiau režisierius, agentas ir kiti
kolegos įtikino jį, kad tai labai sa1998), Alano Parkerio „Kelyje į
Velvilį“ („The Road to Wellville“, vitas, netikėtas vaidmuo. Vėliau
1994) ar prezidentą Nixoną Olive- aktorius aiškino: „Bendravau su
tokiais žmonėmis Kembridže ir
rio Stone’o to paties pavadinimo
filme (1995). Taip atsitinka gal to- pamačiau, kokie jie ypatingi. Juk
iš esmės jie tyrinėja visatą.“
dėl, kad Hopkinsas retai atmeta
Po ilgesnės pertraukos jis vėl
jam siūlomus vaidmenis. Sklinda
kalbos apie ypatingą jo šykštumą, suvaidino žudiką psichologiniatačiau pats aktorius taip teisinasi, me trileryje „Lūžis“ („Fracture“,
kodėl neatsisako beveik nė vieno 2007) ir šis vaidmuo daugeliui
pasiūlymo: „Paprasčiausiai ne- žiūrovų priminė legendinį HaniKita vertus, Anthony Hopkinsas
balą Lekterį. Panašus ir pamišimo
sugebu taip pasielgti. Bijau, kad
neketina sustoti. „Nepaisydamas
manęs gali daugiau nebekviesti. apimtas fanatikas siaubo trileryje
amžiaus, galiu puikiai atlikti savo
Pagaliau mėgstu filmuotis nuolat.“ „Egzorcizmas“ („The Rite“, 2011). darbą, jei vaidybą galima pavadinPer savo karjerą Hopkinsas su- Pasitaiko ir antraplanių vaidme- ti darbu. Į filmus įdedu visą save ir
vaidino ne vieną istorinę asmeny- nų, tokių kaip režisieriaus Steve- negaliu pakęsti, jei kiti nesistengia
bę: Adolfą Hitlerį, Pablo Picasso, no Zailliano filme „Visa karaliaus
tiek pat, kiek aš“, – viename interRichardą Nixoną, Yitzhaką Rabiną, kariauna“ („All the King’s Men“, viu piktinosi aktorius.
Johną Quincy Adamsą, Williamą 2006) ar Emilio Estevezo „Bobby“
Ir bando pabėgti nuo kiekvieBligh, Charlesą Dickensą, Ričar- (2006).
name žingsnyje persekiojančios
Atsisakęs žalingų įpročių ir ve- Hanibalo Lekterio etiketės. Vienu
dą Liūtaširdį, Ptolomėjų. Tačiau
vaidmenys kostiuminiuose ir bio- dęs trečią žmoną antikvarę Stellą, tokių bandymų tapo jo pasirodygrafiniuose filmuose labai nevie- Anthony Hopkinsas teigia, kad jo
mas naujausioje Woody Alleno
gyvenimas absoliučiai pasikeitė. komedijoje „Kai sutiksi aukštą
nareikšmiai. Man regis, vienas
Būtent ji, Hopkinso įsitikinimu, tamsiaplaukį“ („You Will Meet
įspūdingiausių iš šios galerijos
apvertė gyvenimą aukštyn kojomis
yra Hopkinso Picasso vėl to paties
a Tall Dark Stranger“). Čia jis
Jameso Ivory filme „Išlikti Picas- ir privertė vertinti kiekvieną kartu
vėl susitiko su ispanu Antonio
so“ („Surviving Picasso“, 1996). praleistą akimirką: „Mano gyveni- Banderasu, su kuriuo 1998 m.
Pirmiausia jis tapo išoriškai pana- mas pranoko visas svajones. Ne- šauniai smaginosi kostiuminiašus į legendinį dailininką – eisena, kalbu apie šlovę ar pinigus. Stella – me nuotykių filme „Zoro kaukė“
pati gražiausia moteris pasaulyje, („The Mask of Zorro“). Filme
judesiai, reti šviesūs plaukai ant
mano gyvenimui suteikusi ramybės „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaupakaušio. Mūvintis šortais, nuogą

kį“ Allenas lieka ištikimas sau,
kandžiai ir ironiškai pasakoja
žmonių, pasimetusių dažniausiai pačių susikurtame gyvenimo chaose, istorijas. Hopkinso
personažas Alfis Šepridžas vieną dieną nusprendžia, kad tuščiai
iššvaistė savo gyvenimą ir bando
susigrąžinti jaunystę. Jis pradeda
sportuoti, sveikai maitintis, lankytis soliariume ir, kaip įprasta
krizės ištiktiems vyrams, susiranda jauną gyvenimo draugę. Kaip
dažniausiai ir būna, vargu ar tai
suteikia laimę.

„Egzorcizmas“, 2011

Sulaukęs septyniasdešimt trejų
seras Anthony Hopkinsas jaučiasi ramus ir atsipalaidavęs. Jis neidealizuoja savo profesijos: „Būti
aktoriumi reiškia paprasčiausiai
apsimetinėti. Tai emocijomis paremtas mechanizmas, o kaip jis
veikia, aš niekada nesupratau...“.
Atėjo laikas, kai jam nieko nebereikia įrodinėti, nes visi įsitikinę,
kad šis aktoriaus gali tobulai
suvaidinti bet ką. Deja, kartais
padvelkia to, kas jau išbandyta,
rutina, o taip norisi, kad jis ir vėl
mus nustebintų. Kartais pakalba
apie pasitraukimą ir ramią senatvę. Tačiau vėl netikėtai atsiranda geras scenarijus, kurį rengiasi
kurti geras režisierius. „Tai tarsi
užkeikimas, jie manęs nepalieka
ramybėje“, – sako aktorius ir vėl
grįžta į filmavimo aikštelę.
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At(si)veriantis kinas
Sofia Coppola

Jau kūdikystėje patekusi į kino erdvę, augusi šalia kino
ir po ilgokų kūrybinių savęs ieškojimų pradėjusi pati jį kurti,
šiandien Sofia Coppola yra viena ryškiausių nepriklausomo
Amerikos kino autorių.
I e va T o l e i k y t ė
būseną, kurioje norisi atsiverti ir
ofios Coppolos filmus
sunku lokalizuoti ge- leistis kažkur išplukdomiems.
Sofia Coppola gimė 1971 m. paografiškai. Tai tarsi
specifinis amerikie- vasarį, kaip tik tuo metu, kai buvo
tiško ir europietiško kino mišinys. filmuojama pirmoji „Krikštatėvio“
trilogijos dalis. Šiame filme ji tarKartais gali pasirodyti, kad Coppola
si gavo kino krikštą – „suvaidino“
imituoja europietišką kiną ar bent
krikštynų scenoje. Sofios tėvas, lesąmoningai stengiasi atsiriboti nuo
didžiulio masinės kultūros srauto, gendinis Francis Fordas Coppola,
rasti asmeninę nišą ir sukurti žiū- niekada nevengė dirbti su savo
šeimos nariais, netgi skatino tai,
rovui šiek tiek kitokią erdvę, kuri
apima dažnai tik numanomus plo- tad Sofia Coppola nuo mažų dienų
galėjo būti arti kino. Vieni pirmųjų
tus, todėl sukuria keletą priėmimo
jos atsiminimų yra iš veikiausiai
ir suvokimo alternatyvų.
svarbiausio F. F. Coppolos filmo
Dekoratyvūs pastelinių spalvų
kadrai, lėtai slenkantys vaizdai, „Šių dienų apokalipsė“ (1979) filmėgstama populiari muzika, asme- mavimo aikštelės, kur ji stebėjo,
ninių patirčių ir prisiminimų klo- kaip dirba tėvas ir kaip įvyksta
kinas.
das, subtilus humoras ir ironija bei
Sofia Coppola pažino kiną „iš
paskutiniame filme „Kažkur tarp
vidaus“ ir ta prasme, kad pati suten ir čia“ ryškiausiai atsiskleidęs
brandus, pagarbus žvilgsnis į žmo- vaidino keletą epizodinių vaidmenų
gų sudaro autentišką Sofios Coppo- tėvo filmuose, o negalėjus vaidinti
los stilių, kurį galima bandyti pa- Winonai Ryder netikėtai atliko didesnį Maiklo Korleonės dukters
mėgdžioti, bet atkartoti veikiausiai
neįmanoma. Jos kine tvyro ypatin- Merės vaidmenį trečiojoje „Krikštatėvio“ dalyje. Jos vaidyba buvo
ga turinio ir formos dermė, viskas
dėsninga ir juda ta pačia kryptimi, smarkiai sukritikuota, bet, Sofios
kiekvienas jos kūrinys turi veidą, žodžiais, jai buvo įdomu išbandyti
vaidybą, dalyvauti kine, tik ji nelakurį žiūrovai dažnai įvardija kaip
įtaigią ir patrauklią atmosferą, bai supratusi, ką daro, neturėjusi

S
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patirties, o vėliau atrado savo tikrąją vietą būtent už kadro, o ne jame.
Prieš pradėdama kurti filmus
Sofia Coppola tarsi suko ratus
aplink šią sferą – užsiėmė fotografija, drabužių ir kostiumo dizainu
(jos drabužių linija Japonijoje),
rašė scenarijus ir kūrė muzikos
klipus. Tai tikriausiai nulėmė specifinį jos žvilgsnį, ypatingą dėmesį
kadro estetikai, jo dekoratyvumą.
Vėliau vis didesnę įtaką Coppolos
filmuose įgavo paprasta, nepretenzinga, gyvenimiška patirtis bei
įsižiūrėjimas į kitą.
Jau pirmu savo pilno metražo „Autsaideriai“, 1983
filmu (prieš tai buvo trumpame- „Krikštatėvis 3“, 1990
tražis „Lick the Star“, 1998) „Jaunosios savižudės“ (1999) Sofia
Coppola atkreipė į save kritikų ir
žiūrovų dėmesį. Filmą inspiravo to
paties pavadinimo romanas, kurį
perskaičiusi ir persiėmusi tamsios
paaugliškos berniukiškos aistros
nuotaika Coppola parašė scenarijų. Tikriausiai čia prasideda vėliau visuose kituose jos kūriniuose
pasikartojusi izoliacijos tema. Iš
dalies ji pažodinė – supaprastintai
pasakius, labai griežtoje šeimoje
augančios penkios seserys, auksakinas_2011/1 (313) 27
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„Jaunosios savižudės“, 1999

plaukės gražuolės Lisbon, uždaromos namuose prasižengus vienai
iš dukterų ir taip juose kali, kol
vieną vakarą visos nusižudo. Kita
vertus, jos kali ne tik gražiame savo
name, bet ir pasakotojo atmintyje,
netekdamos savo realios tapatybės, – nostalgiškas, retrospektyvus
žvilgsnis kuria naują istoriją, realybė susimaišo su svajone, pirmosios
aistros idealizacija ir įgauna naują
estetinę vertę. Svaiginanti muzika
ir efemeriški vaizdiniai įtraukia į
gražų ir baisų sapną, gali lengvai
paklaidinti, gali prasprūsti pro akis
pasakojimo būdo ir apskritai atminties fenomeno demoniškumas.
Sukurdamas mistines seseris Lisbon, pasakotojas nužudo tikrąsias,
jos lieka sustingdytos toje praeities dienų akimirkoje, sudievintos,
o magiškas pirmosios aistros ir
savo kūno atradimo šiurpas mistifikuotas įgauna liguistumo. Toks
filmo prieštaringumas – viliojimas
(gražiais kadrais, svaiginančia „Air“
muzika, švelnia erotika) ir atgrasumas (nujaučiama tame grožyje
slypinti tamsi jėga) sukuria plačią
erdvę žiūrovo mintims ir skirtingoms interpretacijoms.
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Po šitokio debiuto Coppola ketverius metus kaupėsi ir augo naujam
projektui, tikriausiai garsiausiam
ir palankiausiai kritikų įvertintam
filmui „Pasiklydę vertime“ („Lost in
Translation“, 2003). Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Coppola „nekepa“
filmų, po kiekvieno jų seka ilgesnė
ar trumpesnė pauzė ir ateina vis kitokia žinia, nors visi jos filmai yra
labai panašūs – juos jungia loginės
ir asociatyvinės jungtys, jie papildo,
pratęsia vienas kitą.
„Jaunųjų savižudžių“ išeities
taškas buvo romanas, o „Pasiklydę vertime“ prasidėjo nuo noro filmuoti naktinį Tokiją, kur Coppola
praleido nemažai laiko darbiniais
reikalais. Bandant suprasti filmo
koncepciją ši detalė gali įgauti netikėto svorio.
Šis filmas – visais požiūriais
autorinis Coppolos kūrinys, ji pati
parašė originalų scenarijų, už kurį,
beje, gavo „Oskarą“, apie du savo
gyvenimuose „įstrigusius“ žmones –
jauną merginą Šarlotę (Scarlett
Johansson), neseniai baigusią filosofijos studijas Jeilyje, smarkiai
suabejojusią, „už ko ištekėjo“, ir
nežinančią, ką nori veikti gyvenime,

ir gerokai įpusėjusį gyvenimą kino
aktorių Bobą (Bill Murray), žvaigždę, kažkada garsėjusį tuo, kad pats
atlikdavo triukus, o dabar atvykusį
nusifilmuoti viskio reklamoje, „kai
tuo tarpu galėtų vaidinti spektaklyje“, ką jau kalbėti apie buvimą su
šeima. Jie abu – tam tikroje izoliacijoje, praradę ryšį aplinka.
Šarlotė žvelgia į viską iš šalies ar
veikiau iš aukštai – nuo prabangaus
viešbučio palangės į po kojomis
besidriekiančių dangoraižių jūrą.
Ji bando tyrinėti tą keistą erdvę,
į kurią pateko, bet niekas jos asmeniškai nepaliečia (kalbėdama „Pasiklydę vertime“, 2003
telefonu verkia ir sako: „Aš nieko
nepajutau“), o susidūrimai su žmonėmis dažniausiai absurdiški. Ji
negali pro pirštus žiūrėti į žmonių
tuštybę ir kvailumą, elementaraus
išsilavinimo stygių (labai ironiškai
filme vaizduojama kažkokia Holivudo žvaigždutė) ar įtartinai spalvingą „svajonių“ gyvenimą, į kurį
entuziastingai įsitraukia jos vyras
fotografas, lekiantis iš vienos fotosesijos į kitą, pakeliui palikdamas
jai „Crystal“ šampano butelį. Susidaro įspūdis, kad savo aplinkoje
Šarlotė vienintelė kažką suvokia,

bet dėl to supratimo, skvarbaus
žvilgsnio netenka galimybės dalyvauti gyvenimo tėkmėje.
Bobo situacija iš dalies panaši,
bet jis pats yra to absurdiško, juokingo, virtualaus gyvenimo būdo
dalis – jis vaikšto nugrimuotas, dalyvauja absurdiškoje, bet populiarioje Japonijos televizijos laidoje,
pozuoja viskio reklamai su arbatos
stikline Džeimso Bondo pozomis
ir pan. Skiriasi tik tai, kad Šarlotė į viską žvelgia dramatiškai, o
Bobas – su humoru, kas įneša į jų
bendravimą laisvumo, atsipalaidavimo ir gyvybės.
Šiame filme „nieko nevyksta“,
bet netikėtai Šarlotės ir Bobo gyvenimai pajuda iš vietos, jie abu
atsiveria lakių galimybių srautui
ir per natūralų, polėkio kupiną
buvimą kartu patiria pilnatvę.
Anksčiau atrodęs svetimas ir tolimas pasaulis priartėja ir vėl tampa
savas. Tikriausiai garsiausia – finalinė šio filmo scena yra dar vienas
būdas patvirtinti gyvenimo vertę, jo
stebuklą. Atsisveikindamas Bobas
kažką pašnibžda Šarlotei į ausį ir
išvažiuoja, filmas tarsi lieka atviras,
„neužbaigtas“. Daug kartų bandyta
iššifruoti, ką iš tiesų pasako Billas
Murray, bet tai taip ir liko paslaptis, o ir pati Coppola sako nežinanti.
Galbūt šia subtilia detale Coppola
parodo herojų ir apskritai žmogaus
unikalumą, – Bobas, nuolat priverstas matyti savo veidą filmuose ir
reklamose, per populiarumą tarsi
praradęs ir jį, ir savo tapatybę, vėl
atgauna save, savo paslaptį ir individualumą. Taip ir Šarlotė, anksčiau buvusi tokia kūniška, bet tarsi
be turinio, dabar ištirpsta minioje,
bet yra unikali. Šitaip ir žiūrovui
sugrąžinamas (pasi)tikėjimas gyvenimu, jo galimybėmis ir galiomis.
Po trejų metų pasirodęs trečiasis pilno metražo Coppolos filmas
„Marija Antuanetė“ (2006) susilaukė
prieštaringų vertinimų ir bendrame
jos kūrybos kontekste liko šiek tiek
nuošalyje. Šį kartą scenarijų ji rašė
remdamasi Antonios Fraser knyga
apie liūdnai pagarsėjusią karalienę,

virtualumas, atotrūkis nuo pao priekaištų susilaukė pirmiausia
saulio ir sutrikimas.
dėl netikėto požiūrio – vaizdavo
Galima sakyti, kad paskutiniame
vien tik spalvingą, pompastišką,
savo darbe Coppola kitu kampu pabarokiškų formų gyvenimą, pilną
absurdo ir tuštybės. Šiame margu- žvelgia į tai, prie ko buvo prisilietusi
filme „Pasiklydę vertime“, ir tarp
myne sunkiai prasimuša realaus
šių dviejų filmų justi stiprus ryšys.
pasaulio užuominos, o tai davė
pagrindo istorijos traktuotės dvi- Anksčiau matėme žmogų, įsižiūrėjusį ir jaučiantį atotrūkį tarp
prasmybėms. Coppolos Antuanetė
savęs ir pasaulio, žmogų, kuriam
dar visai vaikas, ją traukia tai, kas
gražu ir linksma (lyg ir natūralu), sunku pajusti ryšį su kitais, kuris
kontempliuoja ir atsisako dalyvauti.
ir visai nerūpi, kas dedasi šalyje, o
Tuo tarpu Džonis Marko yra vienas
šiurpina filme galbūt tai, su kokia
įtaiga rodomi fantastiški jos dra- dalyvių, regis, retai mąstantis žmobužiai, šukuosenos, saldumynai, gus, tiesiog plaukiantis pasroviui ir
bateliai, gėrimai, šokiai, aistros... įvairiais būdais stumiantis laiką. Šis
Filmas palieka daug erdvės kon- veikėjas (sunku jį vadinti personažu)
yra lyg „Pasiklydusiuose...“ matytos
troversijai, nes režisierės pozicija
tiesiogiai neišsakoma, prieštarin- blondinės Holivudo žvaigždutės aigai susipina grožis, absurdas, šlo- das arba vyriškas variantas. Tai, į
ką Šarlotė žvelgė su karčia ironija,
vės kultas, ironija, malonumas ir
kritika. Specifinį efektą sukelia ir o kartais, nors ir apgailestaudama,
kad „yra bjauri“, su panieka, dabar
tai, kad istoriniame filme skamba
Coppola rodo labai subtiliai ir išsaušių laikų muzika, – pankrokas ir
godama žmogaus orumą.
daugybė atlasinių batelių sukuria
Iš esmės ji iškėlė sau labai sunnaujų reikšmių, pradedi nujausti,
kad filmas yra labiau apie šiandie- kų uždavinį – visiškai minimaliomis
ną, apie vartojimo maniją ir garse- priemonėmis, net vos ne „kino“, o
nybių kultą nei apie XVIII amžių. „realybės“ kalba (kai įvykių trukme
Naujausias Coppolos filmas „So- siekiama labai tikroviško kasdiemewhere“ (2010) – nesuprantama, nybės įspūdžio) padėti paprastam
ir „nepaprastam“ (sakykim, kaip
kodėl pavadinimas į lietuvių kalbą
jos Šarlotė) žiūrovui pažvelgti į
buvo išverstas „Kažkur tarp ten ir
čia“, o ne tiesiog „Kažkur“ – paly- visai nesimpatišką herojų, įvaizdintą masinės kultūros produktą
ginti su „Marija Antuanete“, yra
supratingai ir galbūt net su meile.
minimalistinis, kone asketiškas
kūrinys – meditatyvus, monoto- Taigi kurdama alternatyvą masiniškas tempas ir ritmas, išretin- nei kultūrai, priklausydama tam
tikram kino elitui, rodydama visą
ti dialogai ir garso takelis, kuris
komercinio kino mašinos ir vartodažnai ištirpsta veiksme, susilieja
su vaizdais, o jei tiksliau – su lėta, tojų visuomenės absurdą ir tuštybę, ji bando išgelbėti tokio klimato
vasariškai tingia, skrupulingai
fiksuojama mikroįvykių tėkme. auką – paprastą žmogų, ir, manau,
Ne veltui pagrindinį vaidmenį at- šiame filme jai tai pavyksta.
Coppolos filmo „realybė“ rodo
likęs primirštas, kadaise neigiamų
iliuzinį, per šviesmečius nuo realios
personažų vaidmenimis išgarsėjęs
tikrovės atitolusį pramogų pasaulį.
Stephenas Dorffas sako, jog šiame
filme jautėsi nuogas. Kaip ant del- Kadrai pripildyti švelnios ironijos,
kartais ji akivaizdi, kai, pavyzdžiui,
no čia pasimato ne tik jo veikėjas
Džonis Marko, bet ir jį supanti er- per fotosesiją Marko turi atsistoti
ant pakylos, o kartais sunkiau pasdvė – Holivudas ir šiandien tokios
tebima ir subtilesnė. Populiarumo
populiarios turto ir šlovės svajonės
zenite atsidūrusi žvaigždė iš esmės
nykulys bei tuštuma. Per Džonio
nelabai ką nutuokia ir apie vaidybą,
Marko kasdienybę parodomas
ir apie savo naują filmą ar apie tai,
šiuolaikinio žmogaus gyvenimo

kas šiuo metu dedasi pasaulyje. Jo
gyvenimas ar, tiksliau, dienotvarkė,
yra taip sutvarkyta, kad nereikėtų
apie nieką mąstyti – tereikia ateiti
laiku ir padaryti, kas jam maloniai
liepiama. Tačiau Džonis Marko nujaučia, kad kažkas ne taip, – nuolatinės piktos moterų žinutės, paranoja,
kad kažkas jį seka, ir pagaliau – gal
dvylikoje kadrų kyšantys mikrofonai, tarsi įvaizdinantys kvailą pojūtį,
kad yra nuolat stebimas. Kelios su
dukterimi Kleo praleistos dienos ir
jai išvykus vėl atsivėręs tuštumos
bei kažkur plytinčių pasaulio erdvių
pojūtis atveria jam akis. Jis pamato
save, t.y. supranta savęs nematantis,
stovėdamas naktį balkone ir žvelgdamas į Los Andželo vasaros žiburius pajunta kitokio gyvenimo nuojautą ir pagaliau, tiek kartų prieš tai
važiavęs ratus lenktyniniu ferari, iš
tiesų pradeda judėti.
Džonis Marko toli gražu nėra
simpatiškas veikėjas, bet šiame
filme Coppola kaip pagrindinę vertybę ir sąlygą būti iškelia jausmą, o
Džonis turi jausmus ir per juos tarp
žiūrovo ir filmo užsimezga ryšys. Ji
nesityčioja iš pagrindinio veikėjo
neišprusimo, nekaltina jo tuščiai
švaistant laiką, bet suteikia jam
galimybę praregėti. Kitas svarbus
Džonio bruožas yra neprarastas, o
per vienuolikmetę dukrą ir atgaivintas nuostabos jausmas. Jis inertiškai
plaukia kasdienybės srove, užmezga vienkartinius ryšius su moterimis,
daugmaž visur dalyvauja, bet iš tiesų paradoksaliai nėra įsitraukęs į tą
srautą. Jam nei šilta, nei šalta, kas
ten vyksta, bet pasirodžius Kleo jis
vis dažniau nustemba – jos veidu
ryte, jos čiuožimu čiuožykloje skambant sentimentaliai popmuzikai,
kruopščiai paruoštais pusryčiais,
o ypač – pamatęs veidrodyje filmavimui pasendintą savo veidą. Prieš
tai Džonio galva aplipdoma balta
mase ir keturiasdešimčiai minučių
(kurios prilygsta valandai) jis paliekamas vienas. Apsuptas visokių
monstrų kaukių jis sėdi šviesiame
grimo kambaryje visiškai, absoliučiai izoliuotas, tiesiogine to žodžio
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iš arčiau

„Marija Antuanetė“, 2006

prasme yra užgriūtas, neturintis net
veido – tik dvi skylutes orui. Stulbina tai, kad jis paklusniai, kantriai
kenčia, tik sunkiai kvėpuoja dengiamas baltos masės, izoliuotas. Šitas
plaukimas pasroviui net nepagalvojant, kad viskas toli gražu neprivalo
būti taip, tik kai kur gali suklaidinti,
pavyzdžiui, nerūpestingas dalyvavimas apdovanojimų ceremonijoje
Italijoje atrodo visai smagus, bet
iš tikrųjų yra tik kitokia inercijos
forma.
Vidinį veikėjo lūžį nulemia Kleo,
jo dukters, buvimas kartu, ilgesniam laikui išvykus buvusiai žmonai. Per santykį su Kleo nykus Džonis Marko atsiskleidžia kaip jautrus
žmogus. Antrą kartą atsivėrusi tuštuma, Kleo išvykus į stovyklą, yra
visai kito emocinio krūvio. Ji kur
kas baisesnė, nes sąmoninga, primenanti ką tik justą pilnatvę, natūralų, vaikišką dukters džiaugsmą,
kurį laiką pripildžiusį jo gyvenimą
gyvybės ir vertės. Džonis Marko
suvokia, kad „yra niekas, net ne
asmuo“, bet būtent tada pradeda
iš tiesų kažkuo būti, kaip žmogus
gimsta iš naujo. Šiaip jau ganėtinai paprasta pradžios ir pabaigos
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jungtis, kai beprasmiškus ratus
autodrome sukęs Džonis pabaigoje
išlipa ir nueina į nežinią, pradedančio žmogaus istorijai visai tinka, ir
šioje pabaigoje daugiau optimizmo,
nei skepsio.
Galbūt šitas filmas net nėra apie
Džonį Marko. „Kažkur“ šiek tiek
primena Jono Meko brief glimpses
of beauty – trumpus grožio blyksnius – ir apima įspūdis, kad Džonio
Marko ir Kleo istorija, Holivudo gyvenimo būdo liūdesys yra tik dalis
filmo – kaip iš kadro lėtai išplaukus
ant pripučiamo čiužinio plūduriuojančiam pagrindiniam veikėjui, kadras išlieka; asmeninė istorija tiesiog
suteikia filmui naujų prasmių, atveria jį, o nuoširdus, paprastas bendravimas su vaikiško pasitikėjimo
gyvenimu dar nepraradusia dukra
įlieja kažko gyvo ir veržlaus. Į virtualizuotą, nerealią kasdienybę sugrįžta
natūralumas, po ilgų žaidimų kompiuterinėmis gitaromis ir raketėmis,
po monotoniškas kompiuterines
lenktynes primenančio važinėjimo
po miegantį Los Andželą jie ir patys
pradeda žaisti – lauke, stalo tenisą,
ir į stalą ritmingai atsimušančio kamuoliuko garsas reiškia, kad „jiems

sekasi gerai“, o kai lapijoje sučirškus
kažkokiam nematomam paukščiui
dukra nespėja atmušti, jiems sekasi
dar geriau.
Filme justi lengvas autobiografiškumo atspaudas, bet jis išplaukia ne
iš konkrečių aplinkybių – Los Andželo, legendinio viešbučio „Chateau Marmont“, kur gyveno ne viena
Holivudo žvaigždė, ar iš garsaus
tėvo ir dukters santykio, bet iš kadro
intymumo, įsižiūrėjimo į akimirką.
Tai, kad visą filmą „nieko nevyksta“,
nereiškia, kad vaizduojamų žmonių
gyvenimas tuščias, bet implikuoja
požiūrį kitu kampu: paprasta, „tuš- „Kažkur tarp ten ir čia“, 2010
čia“ akimirka yra brangi ir svarbi.
Iš pirmo žvilgsnio labai paprastas naujasis Coppolos filmas iš tiesų
bendrame jos kūrybos kontekste
išsiskiria erdvumu ir drąsa, tiek
pasirenkant sudėtingą dėl savo paprastumo temą, tiek minimalistinę
didelio įsižiūrėjimo ir nepaviršutiniško santykio su vaizdu reikalaujančią formą. Coppolos kine išlieka
pasikartojanti struktūra – vienokią
ar kitokią izoliaciją, ribas patiriantis žmogus išsilaisvina iš ankstesnio
gyvenimo ir atsiveria nežiniai, ateičiai, pasauliui, o šis atsiveria jam.
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Moteriškasis eros
Priskyrus erosą kūniškai meilės formai, jis nežymi to, ką
turi žymėti, t. y. sielos meilės. Filme „Kažkur tarp ten ir čia“
moteriškasis erosas skleidžiasi tėvo ir dukters santykių
kontekste.
R a m ū n a s A u š r o ta s
ino kritikas Dave’as
Kehris, analizuodamas Franko Tashlino
filmą „Ar sėkmė išlepins Roką Hanterį?“ („Will Success Spoil Rock Hunter?“, 1957),
atkreipė dėmesį, kad „pati absurdiškiausia figūra Tashlino filmuose yra ne gražuolė blondinė, bet
apgailėtinas vyras, nuolat bejėgiškai susijaudinęs, nes jį provokuoja
erotizuota aplinka.“
Atidžiai pasižiūrėjus, panašiai
atrodo ir Džonis Marko 2010 m.
Sofios Coppolos filme „Kažkur tarp
ten ir čia“, tik jo bejėgystę maskuoja tariama laisvės ir nerūpestingumo atmosfera, kurioje gyvena
kino žvaigždė. Ji atsiskleidžia jau
pačioje filmo pradžioje, tuoj pat
po įvadinės scenos ir įvadinių
filmo titrų: lipdamas su merginų
kompanija laiptais jis nukrenta ir
susilaužo ranką. Ir ne atsitiktinumas, kad jos epifanija įvyksta taip
anksti, iškart, kai mums yra apreiškiamas ir kontekstas, kuriame
Džonis Marko gyvena.
Jis jau skiriasi nuo Franko
Tashlino filmo, imitavusio tuometinio Holivudo laikus. Tashli-

K
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klaida, kaip scenoje, kurioje jis
no filmas buvo 6-ojo dešimtmečio
sumaišo striptizo šokėjas. („Ateik
hedonizmo satyra, vujeristinis
čia, Barbe. – Aš ne Barbė, o Sindė,
žvilgsnis į gyvenimo būdą, kuris
kvaily.“)
puritoniškos Amerikos kontekste
Yra kita priežastis, daug banagalėjo reikštis tik sublimuota forlesnė: jis atrodo apgailėtinai, nes
ma, o Holivudo filmai buvo viena
iš jų. Sofios Coppolos filme hedo- negali atsakyti į visus (tikrus ar
tariamus) aplinkos dirgiklius, nenizmas – jau ne entuziastingai
priimama ir patiriama naujovė, gali patenkinti vi.sų merginų, kurios (tikrai ar tariamai) jo geidžia.
bet gyvenimo kasdienybė, net
rutina. Anksčiau malonumo sie- Tai, kad jis ir patenkinęs libido
negali atsipalaiduoti dėl nuolatinį
kį reikėjo slėpti, dabar jis yra ne
tik turtuolių privilegija ir, rodos, susijaudinimą skatinančio konteksto, ir daro jį bejėgišką. Čia
tapo norma.
Jei „Kažkur tarp ten ir čia“ per- mes matome ne vyro libido, bet jo
sonažas kuo nors skiriasi nuo ap- potencijos įkalinimą. Jo vyriškumas yra tarsi spąstuose, jį varžo,
gailėtino Tashlino filmų vyro, tai
nugali, įkalina ir galiausiai padatik savo bejėgystės forma. Tashlino
filmuose matome vyro libido įka- ro bejėgišką seksualizuota aplinka. Todėl būsima filmo partnerė
linimą (entrapment) – erotizuota
per fotosesiją ironiškai tarsteli:
aplinka jį stimuliuoja, bet jis neturi
galimybės jo išlaisvinti, todėl yra „Puikiai atrodai...“
Džonis Marko negali atsakyti į
priverstas jį sublimuoti. Stepheno
visus dirgiklius, bet negali ir neDorffo personažas Džonis Marko
atsakyti. Jis negali nei jų paleisti,
yra bejėgiškas, bet ne todėl, kad
nei juos baigti. Ši būklė – kaip apnegali patenkinti geismo. Jis gali
girtimas, kuris niekada nesibaigia
realizuoti libido, nes yra kino
(neatsitiktinai graikai erosą vadino
žvaigždė, kuriam (filmo kontekste)
visos moterys – vienaip ar kitaip „dieviška beprotyste“). Todėl jis ir
prieinamos. O jei neprieinamos, užmiega lovoje su mergina, kurią
(ar kuri jį?) „pakabina“ per vakatai tik todėl, kad įvyko kokia nors

„Pasiklydę vertime“

rėlį, nors jam to visai ir nereikia;
ar užsnūsta nesulaukęs striptizo,
kurio jam taip pat nereikia, pabaigos. Seksualizuota aplinka suformavo jo priklausomybę: kai aplink
jutiminių dirgiklių nėra, Džonis
pats juos generuoja, pavyzdžiui,
išsikviesdamas striptizo šokėjas.
Kodėl jam visada reikia daugiau? Kodėl jis negali pasisotinti?
Ar tik todėl, kad yra seksualiai
priklausomas? O gal jis negali
pasisotinti, nes valgo ne tai, kas
gali pasotinti? Filmo tekstas padiktuoja galimą atsakymo variantą:
vienoje scenoje jis išeina į balkoną,
pažiūri žemyn – ten stovi moteris
su bikiniu. Ji pamato Džonį, nusišypso ir... apnuogina krūtis. Argi
ne musulmonų rojus? Akivaizdu,
kad viena iš jo frustracijos priežasčių yra aplinka, tai, kad Džonis
turi visišką laisvę tenkinti seksualinį instinktą (bet nėra visiškai
pajėgus). Žiūrovui tai erotinė scena, bet nepamirškime, kad viską
matome Džonio Marko akimis, o
jam tai – dar vienas nusivylimą
keliantis momentas.
Sofios Coppolos juosta yra Franko Tashlino filmo kinematografinė

inversija, o kartu ir pratęsimas, šoka, jis paploja. Kitą dieną ji vėl
ateina, nes motinai reikia skubiai
parodantis, kas būtų, jei Tashlino
herojus galėtų patenkinti savo li- išvažiuoti. Telefonu ji prašo, kad
Marko paglobotų dukrą ir palybido besąlygiškai: įkalinimo būklė
nesibaigtų, ji tik transformuotųsi. dėtų į vasaros stovyklą. Jis vežasi
Kaip čia neprisiminsi Federico Fel- ją į Romą, kur turi įvykti filmo
premjera.
lini filmo „8 ½“ (1963), kuriame
Galima teigti, kad šios kelios dierežisierius, patiriantis kūrybinę
(o kartu ir kitokią) frustraciją, nos, kurias kondensuotoje kinematografinėje erdvėje kino žvaigždė
susapnuoja patekęs į daugybės jo
geidžiančių moterų būrį. Coppo- praleidžia su dukra, ir yra siužeto
centras ir kulminacija – bandoma
los filmas – savotiška šios scenos
parafrazė. Kyla klausimas, ar pir- pasakyti, kas iš tikrųjų yra tikra,
kokie jausmai, išgyvenimai, ryšiai
minis įkalinimas yra blogesnis už
antrąjį? Kaip išeinant iš vienos bū- yra amžini ir nedylantys. Bet galima pabandyti pažvelgti šiek tiek
klės nepatekti į kitą? Fellini alter
ego filme paprasčiausiai pabunda. giliau. Šios kelios su dukra praleistos dienos yra viso konteksto, t. y.
Ką reiškia pabusti filme „Kažkur
seksualizuotos aplinkos, antitezė.
tarp ten ir čia“? Tiesiog pakeisti
Dukrai tik vienuolika metų. Jai dar
kontekstą.
neprasidėjo lytinė branda. Ji dar
Sofios Coppolos filme tai įvyksta
taip: pasirodo Ji. Dukra (Elle Fan- nėra draugavusi. Ir tuo dar nesidomi. Kodėl Sofiai Coppolai reikia
ning). Su jos motina Džonis jau
seniai išsiskyrė. Galime suprasti, būtent tokio personažo?
Williamas Goldingas romane
kad pagal skyrybų susitarimą jis
gali lankyti mergaitę savaitgaliais „Musių valdovas“ (1954) sąmoningai pasirinko vaikus, kuriems dar
ir praleisti su ja dalį atostogų. Bet
paprastai tai daro be didelio noro. neprasidėjo lytinė branda, kad iš
Štai vienas tokių savaitgalių. Džo- žmogaus prigimties analizės būtų
nis veža dukterį į ledo areną, kur galima eliminuoti lytinį instinktą.
Coppola taip pat todėl sąmoningai
ji treniruojasi. Mergaitė puikiai

pasirenka tokio amžiaus dukterį.
Iš dalies tai sufleruoja pasakojimo logika: žinant, kad pagrindinis
personažas yra seksualiai priklausomas, visai tikėtina, kad vyresnio amžiaus dukra galėtų skatinti
personažą paversti ją seksualinio
troškimo objektu. Tačiau režisierė, neutralizuodama potencialų
seksualinį dirgiklį, bando išvengti
perkėlimo pavojaus ne tam, kad
nepažeistų klasikinio tabu, bet
tam, kad galėtų konstruoti kitos
rūšies perkėlimą, reikalingą jos
sumanytai pasakojimo plėtotei.
Reikia, kad nenukrypstant nuo
tėvo ir dukros santykių aspekto, pasiremiant draugystės ryšiu
būtų galima kalbėti apie vyro ir
moters tarpusavio santykių esmę.
Ir klausti, kas sudaro jos turinį: ar
tik seksuali meilė, ar, kaip bando
teigti režisierė, kažkas daugiau?
Kad tai suprastume, panagrinėkime, mano galva, svarbiausią
filmo sceną. Įsivaizduokime, kad
nieko nežinome apie filmą. Mums
parodomas tik vienas epizodas.
Matome 25–35 metų amžiaus vyrą
ir merginą (mergaitę?), kurios
amžių sunku nuspėti dėl saulės
kinas_2011/1 (313) 33

tema

tema

akinių. Jie baseine, po maudynių,
guli ant sulankstomų kėdžių saulės atokaitoje. Vienas šalia kito.
Jų rankos greta, beveik liečiasi.
Dvelkia ramybe. Jei nežinotume,
kad tai tėvas ir dukra, ir jei nekeltų įtarimo merginos jaunas
amžius, galėtume pamanyti, kad
čia užfiksuota intymi dviejų vienas kitą mylinčių žmonių buvimo
kartu akimirka. Vyro ir moters,
gal net vyro ir žmonos. Kamera
pamažu nutolsta, matome, kad jie
iš tikrųjų vieni, tai tikro intymumo
akimirka.

(tai kasdienėje kalboje įsišaknijęs eufemizmas, susiaurinęs šio
žodžio reikšmę), bet asmenų artumą; pirmine prasme jis skirtas
apibūdinti draugystei ir išreikšti
asmenų bendrystės laipsnį.
Sofia Coppola filme rodo,
kaip troškimą patirti asmenų
bendrystę su moterimi Džonis
Marko realizuoja bendrystės su
dukra patyrimu. Tai ne kas kita
kaip perkėlimas. Jis atpažįsta šią
patirtį kaip gėrį, nors ir neįsisąmonina, kad būtent to trokšta ir
santykiuose su moterimis. Tai at-

„Pasiklydę vertime“

Ši asociacija neatsitiktinė. Tai
sutaptis. Ji natūrali: tėvo ir dukters bendrystė atspindi tą vyro
ir moters bendrystės aspektą,
kuris bendras jiems abiem. Kinematografine prasme ši scena
yra pasakojimo kontrapunktas:
ji pabrėžia, kad filmas yra ne tik
(ir ne tiek) apie tėvo ir dukros
santykius, bet ir apie vyro ir moters santykių prigimtį. Ją sudaro
ne tik seksuali meilė, bet ir kai
kas daugiau. Šioje scenoje mes jį
matome pagaliau atsipalaidavusį.
Ji pabrėžia, kad trokštame ne tik
kūno (seksualinės meilės), bet ir
asmenų bendrystės. O nepatirdami asmenų bendrystės, nepasitenkiname ir kūno bendryste.
Tai pabrėžia ir intymumo pobūdis: jis nėra seksualus. Reikėtų
priminti, kad etimologiškai žodis
„intymumas“ nusako ne lytinį aktą
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skleidžia scena, kai Džonis, palydėjęs dukrą į vasaros stovyklą,
grįžta į viešbutį. Ten jį vėl pasitinka įvairūs dirgikliai, tačiau jis
skambina savo buvusiai žmonai.
Kalba, kaip labai jos pasiilgo,
kad be jos negali, prašo sugrįžti.
Džonio elgesys neprotingas, juk
jie išsiskyrę, santykiai nutrūkę,
iš moters balso galima spėti, kad
ji iki šiol jaučia nuoskaudą. Bendrystės su dukra patirtis išgrynina
jo troškimą – patirti bendrystę su
moterimi. Skambutis žmonai liudija, kad kažkada tarp jų tai buvo.
Reikia pasakyti, kad Sofios Coppolos kinas yra daugiau nei tik
moteriško diskurso kinematografe papildymas, daugiau negu tik
ecriture feminine. Režisierė taiso
iškreiptą šiuolaikinį mąstymą, susijusį su eroso supratimu. Sekant
dabartine samprata, erosas yra

žymuo, nusakantis asmens seksualumą. Tačiau seksualumas yra
kūno, o ne asmens charakteristika. Eroso priskyrimas kūnui leido
sutapatinti erotinę ir seksualinę
meilę. Šią sutaptį ir ironizuoja
Frankas Tashlinas savo filme.
Tokią eroso sampratą galime
vadinti vyriškuoju erosu (pagal
Tashliną jį reikėtų vadinti „erosu
su kaklaraiščiu“). Ją, beje, mums
padovanojo graikai. Tomas Akvinietis tik perėmė etimologinę ir
praktinę (bet ne filosofinę!) eroso
reikšmę, jį pavadindamas aistra
(gr. erōs), skirta seksualinio apetito (lytinio instinkto) tenkinimui.
Todėl Friedrichas Nietzsche ir teigė, kad krikščionybė davė erosui
išgerti nuodų; jis, tiesa, nuo jų
nemiręs, tačiau išsigimęs ir tapęs
yda. Kitaip tariant, pirminė eroso
(pa)neigimo priežastis buvo jo priskyrimas kūniškai meilei. Todėl
jo objektu ir raiškos vieta tapo
žmogaus kūnas. Tačiau viduramžiais uždėtas nuodėmės apynasris neleido eroso laikyti priemone
sukelti seksualinį susijaudinimą,
sužadinti seksualinį apetitą. XX a.
silpnėjant religingumui šis apynasris neteko prasmės. Erotinė
meilė tampa rafinuota (pakylėta) seksualinės meilės forma su
šilkinėmis kojinėmis, kelnaitėmis
su juostele ir pan. Net feministinė
kino kritika perėmė šią vyrišką
eroso sampratą. Beje, savo įtaką
iškreipiant eroso sampratą padarė ir froidizmas, priskyręs švelnumą ir kitas erotinės meilės raiškos formas seksualinio instinkto
sublimacijai.
Priskyrus erosą kūniškai meilės formai, jis nežymi to, ką turi
žymėti, t. y. sielos meilės. Tai partnerio matymas maloniu, gražiu,
švelniu, mielu žmogumi. Tai meilė
širdimi. Neatsitiktinai Erotas vaizduojamas kaip sužeidžiantis širdį.
Įsimylėjimas, kai trokštama būti
kartu, žavimasi vienas kito gerosiomis savybėmis, yra ne kas
kita kaip nebrandi sielos meilės
forma. Coppola savo kine pro-

„Kažkur tarp ten ir čia“

paguoja būtent tokį erosą, kurį,
kontrasto dėlei, vadinkime moteriškuoju eros. Tai atsiranda filme
„Pasiklydę vertime“ (2003). Kad
ji žiūri būtent moteriškojo eroso
žvilgsniu, parodo filmo pradžios
scena. Vienas tinklaraštininkas
ją komentavo taip: „Įvadinė filmo
scena, kurioje matome Johansson
užpakaliuką, dengiamą permatomų šviesiai rožinių kelnaičių,
įveda mus į atsipalaidavusio, bet
atidaus žvilgsnio būklę, kuris puikiai tinka žiūrėti filmą „Pasiklydę
vertime“. Ji nei nuoga, nei apsirengusi, kažkas per vidurį. Ji įtvirtina pagrindinę spalvinę gamą
(mes pradedame sieti Šarlotę su
rožine spalva) ir komunikuoja jos
nepaliaujamą intymumo troškimą.
Kaip ir visas filmas, scena yra paprasta, bet su niuansais, (...) graži,
bet ne seksualine prasme.“
Graži, bet ne seksualine prasme. Ką tai reiškia? Matome sceną režisierės akimis, t. y. moters
žvilgsniu. Patiriame gryną erotinį
žvilgsnį, kuris susieja kūną ne su
seksualine, bet su širdies meile, ir
išreiškia ne trumpalaikio, bet permanentiško intymumo ilgesį. Įves-

Aišku, Coppolos žvilgsnį gadama moteriškąją eroso sampratą,
lime vertinti ir kitaip – bandyti
Coppola ne tik parodo, kad erosas
reiškia ką kita, nei mes manome, jame įžiūrėti Elektros kompleksą (jo užuomazgas), kalbėti apie
bet ir atgaivina jo vertę. Erotinė
jos pačios nerealizuotų lūkesčių
meilė žvelgia į kūną, bet ieško ir
(ji juk garsenybės – režisieriaus
mato daugiau, t. y. asmenį.
Francio Fordo Coppolos dukra)
Viešojoje erdvėje erosas atlieka
sublimaciją. Bet man atrodo, kad
seksualinio dirgiklio funkciją. Kai
ji bando pasakyti paprastą tiesą:
Džonui Marko filme „Kažkur tarp
myli ne tik širdis ar kūnas, myli
ten ir čia“ trūksta dirgiklių, jis į
viešbučio kambarį kviečiasi strip- žmogus, asmuo kaip viena būtybė.
tizo šokėjas. Bet abiejose scenose, Kad meilė nėra tokia siaura, kaip
kartais bandoma parodyti, ir kad
kuriose matome šokį, nėra nė lašo
ji nėra vyrams – tik seksualinė, o
erotikos. Jos yra tik seksualios. Bet
erotiškumu dvelkia Scarlett Jo- moterims – tik erotinė. Kad, kaip
hansson scena. Ji nėra skirta ten- sako Benediktas XVI enciklikoje
kinti vujeristo žvilgsnį, bet intymiai „Deus caritas est“, meilė yra viena,
įveda į personažo vidinį pasaulį. tik turi skirtingus lygmenis. Kai
meilė susiaurinama tik iki vieno
Tai erotinė scena sui generis, nes
lygmens, ji nuskursta (kaip Copoerosas atlieka kvietimo į asmenų
los filme) arba tampa karikatūbendrystę funkciją.
Filme „Kažkur tarp ten ir čia“ ra (kaip Franko Tashlino filme).
Coppolos filmuose „Pasiklydę
moteriškasis erosas skleidžiasi
tėvo ir dukters santykių kontekste. vertime“ ir „Kažkur tarp ten ir
Čia jis yra kaip pridėtinė vertė, ku- čia“ matome vyrus, trokštančius
rios Džonis nepatiria su moterimis. visavertės meilės patirties. Nors
Ši pridėtinė vertė išreiškia esmin- ir laikinai, ją kompensuoja moteriškojo eroso patirtis. Ir nors tai
giausią meilės dalį, grindžiančią ir
kinematografinė manipuliacija,
kitas meilės formas, kurią graikai
vadino filija (philia), t. y. draugys- ji byloja apie tikrovę. Bent jau
apie manąją: savyje atpažįstu tą
tės meile.

patį ilgesį, kuris būdingas ir Billo Murray’aus, ir Steveno Dorffo
personažams. Jei yra troškulys,
vadinasi, turi būti ir vanduo, nes
negali būti troškulio be vandens,
kuris jį numalšintų.
„Kažkur tarp ten ir čia“ (ačiū už
taiklų lietuvišką filmo pavadinimą!) bando užčiuopti tą „kažkur“,
vietą, kur meilė susivienija ir visiškai ja tampa, iš pradžių provokuodamas „tenai“ (seksualiosios
meilės ir jos raiškos) tema, paskui
kontempliuodamas „čia“ (erotinę
meilę) iš moteriškos perspektyvos,
bet iš esmės – ilgėdamasis ir trokšdamas, kad „kažkur“ būtų ne kažkur, o visada čia ir dabar. Todėl tai
meilės sampratos restitucijos pastanga, tokia reikalinga lyčių su(si)
priešinimo tikrovės kontekste.
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Tikras išbandymas (True grit)
Režisieriai ir scenarijaus autoriai Ethan Coen, Joel Coen (pagal Charleso Portiso romaną) | Operatorius Roger Deakins
Vaidina Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper, Bruce Green, Mike Weston, Elizabeth Marvel, Domhnall Gleeson, Paul Rae
2010, JAV, 110 min. Platintojas Lietuvoje Forum Cinemas
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Tikras išbandymas (True grit)
Režisieriai ir scenarijaus autoriai Ethan Coen, Joel Coen (pagal Charleso Portiso romaną) | Operatorius Roger Deakins
Vaidina Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper, Bruce Green, Mike Weston, Elizabeth Marvel, Domhnall Gleeson, Paul Rae
2010, JAV, 110 min. Platintojas Lietuvoje Forum Cinemas

Naudingosios iškasenos
Nelabai pakeliu režisierių Coenų farsą ir stambius perkreiptų
veidų planus (kaip filme „Rimtas
vyrukas“). Man labiau patinka, kai
broliai stovi atokiau nuo tyrinėjamų objektų (kaip filme „Šioje šalyje nėra vietos senukams“). Tada,
pavyzdžiui, pastebi, kad personažai ne kraiposi, o funkcionuoja
tarytum automatai – ir firminiai
Coenų žudikai, ir eiliniai žmogeliai. Tiesa, ir vienokių, ir kitokių
Coenų filmų esmė lyg ir ta pati.
Tai – amerikietiško sąmoningumo
stebėsena. Tačiau būtent atsitraukę Coenai ją išgrynina iki negailestingos alienacijos. Savo forma
šios rūšies filmai išeina panašūs į
gerai išdžiovintą medį – nebegyvą,
bet tvirtą.
Prie tokių filmų pridėčiau ir „Tikrą išbandymą“, nors iš pradžių

atrodo, kad nueita trečiuoju keliu. Reikia pasakyti, kad broliai
mėgsta kartotę, kurią, kad ir kokia
tobula ji būtų, visad atpažįsti iš
ypatingo šaltuko dvelksmo. Savo
reikmėms Coenai išsikasa iš kultūrinių gelmių kokią nors formą,
prikelia ją iš mirties (pavyzdžiui,
film noir filme „Žmogus, kurio
nebuvo“). Nieko keista, kad nuo
šitokios „galvanizacijos“ neretai
nukrečia šiurpas. Šį kartą režisieriai atkapstė tokį, regis, prieštvaninį dalyką kaip vesternas ir
pasinaudojo ironišku rašytojo
Charleso Portiso romanu, kuris
jau buvo ekranizuotas 1968 m.
režisieriaus Henry Hathaway’aus.
Žengdami į gerai išžvalgytą XIX a.
laukinių Vakarų teritoriją Coenai
lyg ir mandagiai laikosi nusistovėjusių žanro ceremonijų. Vis
dėlto atsidūręs ankstesnės Coenų

kūrybos šviesoje šis vesternas atrodo kitaip nei
klasikiniai jo pirmtakai.
„Tikro išbandymo“ siužetas panašus į tobulėjimo ar kelio filmą: norėdama atkeršyti tėvo
žudikui, mergaitė leidžiasi į jo gaudynes lydima
keistos draugijos – girtuoklio policijos pareigūno
ir puošeivos Teksaso reindžerio. Tačiau vadinamųjų dvasinių lūžių, ypatingų gyvenimo permainų čia nėra – filmo protagonistė be dvejonių eina
prie reikalo ir nuo pat pradžių pati puikiai žino,
ką turi daryti. Įdomiausia, kad šioje keršto istorijoje nelabai įmanomas aiškus konfliktas, nes
priešai beveik niekuo nesiskiria nuo saviškių. Visi
personažai atrodo vienodai baisiai ir kalbasi bendra kalba. Tereikia susitikus persimesti žodeliu
kitu, apsikeisti atpažinimo kodais ir, žiūrėk, visi
jau šnekučiuojasi, rusiškai tariant, po poniatijam,
bei smagiai pyškina iš įvairaus kalibro ginklų. Ir
vieni, ir kiti veikia toje pačioje verčių sistemoje – vadovaujasi grynai praktiniais sumetimais,
savanaudiškai siekia iš visko pasipelnyti. Net ir
keturiolikmetė mergaitė mąsto ūkiškai: „Viskas
pasaulyje kainuoja, išskyrus Malonę.“

Tai pasaulis, kuris niekaip
Į „Tikrą išbandymą“ galima
nekeičia personažų, tik kaltas
pažiūrėti ir kaip į žiauroką filmą
čia turbūt ne jų beširdiškumas. vaikams, savotišką pasaką apie
Panašu, kad šiame filme išgyve- mergaitę, kuri įsibrauna į kinenimai Coenų per daug ir nedomi- matografo valdas, atsiduria vesna. Užtat jie modeliuoja griežtos
terne ir turi paklusti žanro reikanepajudinamos sanklodos, bet
lavimams. Siaubas ir smalsumas
savaip harmoningą pasaulį, kur čia eina greta, geri ir blogi dalykai
viskas turi savo vietą. Čia vėl iš- susimaišę, moralinės kančios dar
lenda iš Coenų kino pažįstamas
nepabudusios, o žudyti perėjūnus
automatizmas, šįsyk kiek už- ir nedorėlius – tai, kaip juokaumaskuotas ir sukilnintas šaunių
ja seklys girtuoklis, yra tas pats,
vesterno papročių. Tačiau galbūt
kaip šaudyti kalakutus. Čia galikaip tik todėl žiūrovus veikiau- ma prisiminti visų taip gvildentą
siai stipriau sukrės finalas, nes „Baltą kaspiną“ ir vaikuose slypinbūtent jiems (o ne veikėjams)
čio prigimtinio blogio klausimą.
suteikta teisė susijaudinti dėl
Haneke’s filme blogis išlenda
paniurėlių herojų kilnaus elgesio
paslapčia, o „Tikrame išbandyme“
bei suvokti, kad tos nuolatinės
visi lošia atviromis kortomis be
kalbos apie atlygį ir naudą – tik
jokių pagraudenimų. Jei nori, gali
dar vienas distancijos lygmuo, būti blogas, kartais net privalai
atsitvėrimo nuo savų jausmų
toks būti, tik turi nepamiršti, kad
priemonė.
už tai teks vienaip ar kitaip su-

mokėti. Už intensyvų vaikystės laiką ir nuotykius
vesterno platybėse filmo herojei tenka sumokėti
kartėliu. Tolesnis gyvenimas nublanksta, jo klotis
tampa nereikšminga, nebeįdomi – matyt, neatsitiktinai iš laiko atstumo savo nuotykius pasakojanti herojė ir pasisako likusi senmerge.
Skrupulų dėl kitų žudymo neturintiems personažams nebūdinga ir savo pačių mirties baimė.
Ir, atrodo, ne vien dėl tvirto tikėjimo, kad, kaip
sako vienas filmo mirštantysis, po mirties vaikščios Malonės gatve. Vis dingteli, kad jau dabar
jie klaidžioja po anapusinius tyrus. Keršto žygį
pradėjusiai mergaitei pirmą naktį tenka miegoti
laidojimo biure, karste greta numirėlių. O paskui
mirtis skersai išilgai išraižo filmo erdvę – nuo milžiniško medžio viršūnėje kybančio pakaruoklio
iki negyvėlių susmukusioje žeminėje trobelėje ir
gyvačių urve. Mergaitė filmo pradžioje pareiškia,
kad mirusio tėvo kūnas tėra kūnas, dvasia jį jau
palikusi. Tačiau, kaip ir būdinga Coenų automatams, negyvi kūnai toliau funkcionuoja lyg iš
inercijos. Smarkiai sužeisti herojai dar puikiausiai
geba papostringauti, lyg plūstantis kraujas tebūtų
kokia nors sloga. Lavonai kažkur gabenami, perkami ir parduodami, iš galvų medžioklės galima
pasipelnyti, o šio filmo pasaulyje tai ypač svarbu.
Filmo peizažas – aštria skalda nuberta įšalusi
žemė, sustingę pliki medžiai, išretintas žiemiškas
oras – ideali terpė švilpti kulkoms ir sklisti keistiems ne šio pasaulio balsams. Dažno personažo
balsas iš tiesų skamba taip, tarsi būtų atsiskyręs
nuo kūno ir eitų nežinia iš kur. Vienas sunkiai
švokščia, kitas gaudžia kaip iš statinės. Ganėtinai literatūriškai bylojusiam reindžeriui tenka
nuvirsti nuo arklio, prisikąsti liežuvį ir įsilieti į
veblenančių balsų ansamblį. Toks jausmas, lyg
klausytum vėlių pasakojimų apie kadaise nugyventus gyvenimus. Kartais filmo peizažas, veikėjai
ima priminti Jimo Jarmuscho „Negyvėlio“ Ameriką – tamsią, pavojingą, bet ir hipnotizuojančią
savo niūria poezija.
Koks pasaulis, toks ir filmas – skvarbaus visa
reginčio žvilgsnio pervertas, geležine ranka surikiuotas. Nekyla jokių abejonių, kad šis Coenų
darbas – tai tikras nacionalinis Amerikos kinematografas, iš rupaus savo krašto smėlio išaugęs
ar iškastas.
R ū ta B i ršt o n a i t ė
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Kovotojas (The Fighter)

127 valandos (127 hours)

Režisierius David O. Russell | Scenarijaus autoriai Scott Silver, Paul Tamasy, Eric Johnson (pagal Keith Dorrington, Paulo Tamasy, Erico Johnsono knygą)
Operatorius Hoyte Van Hoytema | Vaidina Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo, Jack McGee, Mickey O’Keefe, Miguel Espino,
Peter Cunningham, Anthony Molinari

Režisierius Danny Boyle | Scenarijaus autoriai Danny Boyle, Simon Beaufoy (pagal Arono Ralstono knygą)
Operatoriai Enrique Chediak, Anthony Dod Mantle | Vaidina James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara, Clemence Poesy, Kate Burton, Lizzy Caplan,
Treat Williams, Elizabeth Hales, Darin Southam, Peter Joshua Hull

2010, JAV, 113 min. Platintojas Lietuvoje Garsų pasaulio įrašai

2010, JAV, D. Britanija, 94 min. Platintojas Lietuvoje Forum Cinemas

...Holivude tebedirbantis Bartonas Finkas išjungė scenarijų
rašymo programą, nuspėjančią
tolimesnį tekstą, ir išsitraukė iš
lentynos storą nučiupinėtą knygą, ant kurios viršelio didelėmis
paauksuotomis raidėmis užrašyta: „Tikros Amerikos istorijos“.
Demonstratyviai – nors į jį niekas
ir nežiūrėjo – užsimerkė, giliai
įkvėpė ir atvertė atsitiktinį puslapį, atsitiktinę istoriją. Įdėmiai ją
perskaitė. Pagalvojo: „Tinka.“ Tada
grįžo prie stalo (prieš tai, be abejo, pasidaręs didelį puodelį „Nescafé“) ir ėmėsi darbo. Kurį laiką
girdėjosi tik klaviatūros kaukšėjimas.
Pasak vienos lietuvės, nebešnekančios lietuviškai, Amerikoje yra
patys geriausi ir blogiausi dalykai
pasaulyje. Todėl scenarijų auto-

riams ar režisieriams pritrūkus
fantazijos nereikia kankintis ar
pirkti lėktuvo bilieto į Graikiją, kur
įsikūrusios Helikono mūzos. Jiems
pakanka išsitraukti praėjusio amžiaus laikraščių iškarpas, žymių
žmonių nežymias biografijas arba
nueiti į artimiausią Harlemą –
Amerika tiršta spalvingų istorijų,
kurios prašosi būti įamžintos pusantros, dviejų valandų trukmės
filmuose. Todėl nenuostabu, kad
didžiausia pasaulio kino industrija savo žiūrovą nuolatos peni kinematografiniais įvairiausių tikrų
istorijų variantais. Nors toks kinas
dažnai išsiduoda esąs „padarytas,
netikras“, jis pretenduoja į tariamai glaudų santykį su tikrove.
Kiekvienas filmas, besididžiuojantis nuoroda į tikrus faktus,
primena apie problemą, kuri žinoma jau nuo Platono. Tai – meno

„Kovotojas“
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autonomijos (ne)paieška, jos siekis (ne)atsikratyti
išmonės statuso. Norėčiau, nors ir probėgšmais,
prisiliesti šios problemos, tačiau vengdamas pasiklysti teoriniuose išvedžiojimuose, stengsiuosi ją atskleisti nagrinėdamas du gana būdingus
naujus tokio kino pavyzdžius – „Kovotoją“ bei
„127 valandas“.
Pastaruoju metu – tai galima puikiai matyti
iš šių metų „Oskarų“ apdovanojimų – ypač pagausėjo filmų, skelbiančių, esą jie sukurti pagal
tikrus faktus. Visi jie naudoja panašią strategiją:
baigiantis filmui būtinai parodoma archyvinė ar
specialiai filmui nufilmuota medžiaga apie herojų
prototipus ir pašnekama apie jų vėlesnį laimingą
gyvenimą. Juokiasi gergždžiančiu balsu tikrasis
„Kovotojo“ Dicky – jo laukia ilgas ir šaunus gyvenimas; ant sofos sėdi „127 valandų“ Aronas su
žmona ir vaiku – netrukus jis vėl kops į kalną.
Nors filmas baigėsi, tikrasis gyvenimas tęsiasi.
Todėl žmonės vis dar laikosi populiarios nuomonės, kad kinas su tikrove yra susietas mimetiniais ryšiais. Vienos valstybės užsienio reikalų
ministras pasakė, kad kalbos apie neva prastą

„127 valandos“

tautinių mažumų padėtį šalyje yra
Panašių klausimų ir atsakymų
vertos kino scenarijaus, o ne rim- yra ir daugiau, bet visi jie sueina
to svarstymo. Suprask, gyvenimas
į reikšmingiausią ir kontekstuagrįstas sveiku protu, o kine kles- liai patetišką filmo ištarą: „Ši uola
ti nebūti dalykai, fantazijos. Tad
manęs laukė visą gyvenimą. Kiekgeriausiu atveju toks kinas galėtų
vienas mano žingsnis vedė prie
pasistengti kuo tiksliau atvaizduo- šio plyšio žemėje.“ Gal režisieriui
ti realybę. Vis dėlto realybės ar ti- vertėjo tiesiog apsiriboti stambiu
krovės apibrėžimas gana platus. nelaimėlio veido planu, užuot
Be to, kinas, gebantis parodyti
leidus jam literatūriškai šnekėti...
mūsų akiai nematomus dalykus,
Smagiausia buvo sužinoti, kad
turi ypač gausų išraiškos galimy- dėl dramaturgiškai svarbaus
bių pasirinkimą, todėl apsiriboti „karšto“ epizodo su šuoliais į vanne tik morališkai pasenusiu, bet
denį „127 valandos“ nukrypo nuo
ir neįgyvendinamu realistų šūkiu:
tikrosios istorijos (deja, filme šis
„Rodyti realybę tokią, kokia ji yra
faktas liko nepaminėtas). Vadinasi,
iš tikrųjų“, nėra prasmės. Tad ir
išmonė šiek tiek pagražino realius
filmai, paremti tikrais faktais, ne- atsiminimus ir pritaikė 2011-ųjų
būtinai sieks realistinio atspalvio, žiūrovui. Be abejo, tai nesunaikino
kitaip tariant, tikra istorija nerei- realumo dvelksmo, juk pats juoskalauja autentiško fono.
tos herojaus prototipas patvirtino,
Taip atsitiko „127 valandoms“. kad viskas, išskyrus minėtąjį epiBe abejo, vidinius žmogaus išgy- zodą, taip ir buvo. Gal ši mano irovenimus nelengva įsprausti į ki- nija visiškai ne vietoj, juk niekas
nematografinį rūbą, juo labiau kad
nežino, kas iš tikrųjų vyko Arono
herojus yra „prikaustytas“ prie uo- galvoje.
los. Danny Boyle’as (prieš kelerius
Kaip ir nežinome, kas vyko
metus karaliavęs „Oskarų“ apdo- dviejų netikrų brolių galvose, kai
vanojimuose su kita irgi tikra, nors
jie sutiko, kad jų istorija būtų pair pagardinta egzotišku prieskoniu, naudota Davido O. Russello filme
istorija „Šiukšlynų milijonierius“) „Kovotojas“. Nežinau, kiek tame
turėjo iš peties paplušėti, kad įti- filme yra „faktų“, o kiek „dramakintų žiūrovą, jog šis regi tikrą
turgijos“, bet šis filmas siekia kuo
kančią, tikrą išsigelbėjimą. Tiesą
didesnio realistiškumo.
sakant, jam tai nepavyko. Filme
...Ant sofos sėdi vyrukas. Nerdaug kinematografinio triukšmo, vingai judina kelius. Jį tuoj filmuos
muzikinio klipo estetikos (finale
HBO televizija. Tai vienas pagrinmuzika užgožia vaizdą, belieka
dinių, jei ne pagrindinis, filmo
tik klausytis puikaus garso ta- veikėjų Dikis – buvęs profesionakelio), kompiuterinės grafikos, lus boksininkas, dabar įklimpęs
na, visko, ko ir galima tikėtis iš
į kreką. Sulysęs, pliktelėjęs, netokio filmo. Kodėl neiškrapštei iš
išvaizdus. Ir tokia pati jį supanti
spintelės „Victorinox“ peiliuko?
provincialaus Amerikos miesto
Kodėl neatsiliepei, kai tau skam- Masačusetse aplinka: vargani
bino mama? Kodėl niekam nepa- namiūkščiai, eiliniai darbininkai,
sakei, kur tu važiuoji? Todėl, kad
atstumiančios moterys. Galėčiau
žiūrovas vidury filmo prisimintų
ir toliau vardinti tikrovės elemenšveicarišką peilį ir imtų gailėti
tus, tačiau, manau, užteks pasamanęs, bandančio atšipusiu pei- kyti, kad visi tie gausūs tikrovės
liu persipjauti sau ranką. Nes tik
burbulai subliūkšta vos suvokus,
vėliau turėjau suprasti, kad arti- kad štai tas narkomanas ant somiausiems žmonėms laiko visada
fos – aktorius Christianas Bale’as.
turi užtekti. Nes turėjau įsitikinti, Nesu nusiteikęs prieš gerus akkad nesu visagalis ir nuo manęs
torius. Kurdamas Dikio vaidmenį,
daug kas nepriklauso.
aktorius tikrai pasistengė (už pa-

stangas dar ir „Oskarą“ gavo), tačiau filmui, kurio
erdvė ir turinys spraudžiasi atgal į realybę, garsus
aktorius tik pakiša koją. Tuomet režisieriui lieka
tik ristis žemyn į moralus, meilės istorijas, šeimos
dramas, nuspėjamą pergalę – visa tai, ką Holivudas
išmano geriausiai.
Filme yra vienas epizodas, kai Mikis Vordas su
drauge išeina iš kino teatro. Draugė piktinasi, kad
Fernando Truebos filmas „Gražioji epocha“, apdovanotas „Oskaru“ už geriausią užsienio filmą,
visiškai prastas. Pirma, ten nebuvo sekso, o antra,
dar ir reikėjo skaityti titrus. Šį epizodą galima interpretuoti keleriopai, tačiau man jis pasirodė kaip
pasišaipymas iš „tikrų“ filmo personažų ir kaip pataikavimas tariamai intelektualesniam „Kovotojo“
žiūrovui. Todėl šis epizodas taikliausiai apibūdina
ir „Kovotoją“ – lėkštą tikrovės klišių rinkinį. Filmo
ironija atsisuka prieš jį patį.
Du aptarti filmai, bandantys skirtingais keliais
prieiti prie tikrovės, iš tiesų vadovaujasi ta pačia
logika, kuri žmogų paverčia tiesiog dar vienu personažu įtempto siužeto kelių valandų trukmės filme.
Žmogus tampa filmo kūrėjų dėmesio objektu tada,

L. Brašiškio nuotr.

Dvi labai tikros istorijos

kai patiria skaudžius, intensyvius išgyvenimus ir
sugeba iš jų „išsikrapštyti“. Todėl tokia istorija, kad
ir buvo realiai įvykusi, jau daug sykių girdėta. Ji
nesukuria naujų suvokimo būdų, nepadeda naujai
pažvelgti į gyvenimą ir nekelia transformuojančių
vaizduotę iššūkių.
Neseniai draugas atsiuntė nuotrauką iš Niujorko. Ten pavaizduotas neaiškios paskirties daiktas.
Įdomu, ar jis vis dar ten stovi? Kokia jo istorija? Ar
kas nors sukurs apie jį filmą?
Na r i us K a i rys
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Biutiful
Režisierius Alejandro González Iñárritu | Scenarijaus autoriai Armando Bo, Alejandro González Iñárritu, Nicolas Giacobone | Operatorius Rodrigo Prieto
Vaidina Javier Bardem, Maricel Alvarez, Hanaa Buchaib, Guillermo Estrella, Eduard Fernandez, Cheikh Ndiaye, Diaryautou Daff, Cheng Tai Shen, Luo Jin,
Goerge Chibuikwem Chukwuma
2010, Meksika, Ispanija, 138 min. Platintojas Lietuvoje Acme Film

Gailesčio instinktas
Man Alejandro Gonzálezo Iñárritu kinas primena Joną Biliūną.
Kaip ir jis, Iñárritu yra vargo metraštininkas. Bet Biliūnui, kitaip
nei Iñárritu, nereikia globalaus
konteksto, kad parodytų paprastų dalykų universalumą. Kita vertus, tokia jau šiuolaikinio kino (ir
apskritai viso šiuolaikinio meno)
paradigma. Meno kūrinys privalo
būti socialiai angažuotas ir turėti
socialinį poveikį. Todėl nepakanka tik aš, prireikia ir mes leksikos,
t. y. kalbėjimo apie visuotinius dalykus ir visuotines priežastis. Tačiau
Iñárritu mes niekada neužgožia
aš, todėl nepaisant pretenzijos
kalbėti globaliai, jo kinas yra asmeniškas, universalijos – antrame
plane, bet atsiradus režisūrinei
užgaidai, pasitelkus mistinius naratyvo nuokrypius, net gali tapti

42 kinas_2011/1 (313)

pavaldžios individui. Ir tik taip, o
ne atvirkščiai.
Todėl jis visada ir pradeda nuo
asmens. Ar pastebėjote, kad jo
filmai prasideda vidutiniu arba
stambiu planu? Ne išimtis ir „Biutiful“ – filmą pradeda dviejų rankų
intymaus žaismo scena. Ir tik vėliau atsiranda kontekstas, pirmiausia asmeninis (vyriška ranka priklauso Uksbaliui, jis serga mirtina
liga, jam liko gyventi tik keli mėnesiai), vėliau tarpasmeninis (jis
išsiskyręs, žmonai diagnozuotas
bipolinis sutrikimas, todėl vaikai
gyvena su juo) ir galiausiai socialinis (jis verčiasi padirbtų prabangos
daiktų tiekimu nelegaliai prekybai
Barselonos gatvėse ir jos organizavimu; dar prisiduria parūpindamas
nelegalių darbininkų statyboms). Ir
tai tik ledkalnio viršūnė. Peripetijų tiek daug, kad užtektų keliems

filmams, tad nenuostabu, kad šioje, nors ir dviejų
su trupučiu valandų trukmės, juostoje jos neišsitenka, o siužete apstu akligatvių. Beje, šį kartą
Iñárritu scenarijų pabandė parašyti be ilgamečio
bendradarbio Guillermo Arriagos pagalbos. Gal
todėl naratyvas linijinis, be impulsyvaus montažo ir chronologinių slinkčių, kuriais pasižymėjo
ankstesni filmai.
Teksto ir konteksto turtingumą geriau paaiškina ne scenarijus, o režisūra. Iñárritu kinematografiniam stiliui būdingas pasakojimo ir kadro
perkrovimas detalėmis, kadrų „presavimas“, šokinėjimas nuo stambaus prie bendro plano, nuo
asmens prie konteksto. Toks stilius atsiranda, kai
per trumpą laiką reikia perteikti daug informacijos.
Pavyzdžiui, gaminant vaizdo klipus ir reklamas.
Ar norite sužinoti, ką Iñárritu veikė iki 2000-ųjų,
kai išgarsėjo Kanuose su filmu „Meilė kalė“? Jei
taip, pažiūrėkite internetinėje vaizdo dėžėje (kitaip
youtube) BMW kompanijai sukurtą trumpametražį
filmą „Parakinė“ („Powder keg“, 2001). Įsivaizduokite vietoj juodo BMW šviesiaplaukį Bradą Pittą
ir melodramatinį siužetą: štai jums ir „Babelis“.

Būčiau neteisus teigdamas, kad
išgyvenimo tiesas. Todėl iš BabeIñárritu neturi talento. Gebėjimas
lio mito pasiskolintas ne tik pavaldyti medžiagą, ją struktūruoti, vadinimas, kaip nesusikalbėjimo
dirbti su aktoriais – didelis dalykas. metafora, bet ir pats mitas, kuris
Tačiau ką šiais techninių galimybių
interpretuojamas savaip: Babelaikais, kai bet kokia kinematogra- lis – vieta, kur žmonija išgyvena
finė užgaida gali būti išlaisvinta, o
didžiausią netektį, t. y. visuotinės
prireikus pataisyta kompiuteriu, bendrystės praradimą.
reiškia talentas? Na, bala nematė.
Babelio mitas patogus, nes leiGeriau jau apie turinį.
džia visą kaltę suversti dievams.
„Biutiful“, kaip, beje, ir kitų „Babelio“ kontekste tai amerikietišIñárritu filmų, pasaulis yra nuola- kas imperializmas ir vakarietiškas
tinės netekties ir permanentinio
kapitalizmas. Filme „Biutiful“ ši
gailesčio vieta. Čia vėl galime prisi- kaltų (iš)radimo strategija pasikarminti Joną Biliūną, kurio naratyvas, toja. Čia tiktų pacituoti kitą apgaikaip ir Iñárritu kinematografas, yra
lėtinos žmogaus būklės vaizdavipritvinkęs liūdesio. Bet nepaisant
mo meistrą Bélą Tarrą, kuris Kauno
vizualinės vargo gausos, kažkodėl
kino festivalyje aiškiai išdėstė, kad
neapsiverčia liežuvis vadinti pas- dėl visko kaltas ne kas kitas, tik
tarojo tragiku. Gal todėl, kad kirba
pats žmogus: „Tai mes sukūrėme
nuojauta, jog žaidimas vis ta pačia
šią suknistą sistemą.“ Todėl Tarkorta yra įtartinas. Juk netekties
ras nieko ir nekaltina: nei Dievo,
motyvas – tradicinis melodramos
nei velnio, o žmogus jo filmuose
variklis. Ar prisimenate, vyresnieji, atrodo bjauriai. Iñárritu kine – tik
„Kasablanką?“, o jaunesnieji, – „Ti- apgailėtinai.
taniką“? Na, pasakykite man, kaip
Netekties pergyvenimo motyvą
galima atsilaikyti prieš Brado Pitto
filme „Biutiful“ režisierius papildo
AŠARAS?
nauju aspektu, apie kurį išsamiai
„Biutiful“ kalba apie esamą, jau
informuoja oficialus filmo pristavykstančią ir būsimą bet kokios
tymas: „Tai istorija apie puolusį
formos (nuo prostatos vėžio iki
žmogų. Jo kelią į atpirkimą gaubia
masinės nelegalių imigrantų žū- sutemos. [...] Jis kovoja su suteršta
ties) netektį. Gyvenimas jame
realybe ir likimu, kuris jam yra nevyksta kaip Ilfo ir Petrovo romano
palankus atleisti, mylėti ir pasiekti
N mieste: perfrazuojant klasikus, amžinybę.“ Atpirkimas – krikščiožmonės ten gimsta tam, kad ko
niška sąvoka, žyminti Dievo manors netektų ar būtų kieno nors
lonės veikimą žmogaus gyvenime,
netekties priežastimi. Jei tai daro- bet filme malonės, bent jau kanoma iš kinematografinių paskatų
nine prasme, nėra. Iñárritu supran(didesniam realizmui) – gerai, bet
ta atpirkimą taip, kaip jį supranta
viskam reikalingas saikas. Be to, gnostikai, t. y. kaip sugrįžimą iš
vargo estetikos poveikis vaidy- abejingumo būklės. Jei tikėsime
biniame kine yra ribotas. Nepa- filmu, blogiausias dalykas yra ne
kenktų prisiminti Prestono Stur- nuodėmė, o nežinojimas. Štai jums
geso „Sulivano keliones“ (1941):
šiuolaikinis meno kūrinys su socitokį kiną gali pakelti tik pavalgęs
aline misija!
ir išsimiegojęs žiūrovas.
Beje, apie nuodėmę. Vienas kuDėl netekties temos „21 gra- nigas man yra pasakęs, kad nuomą“ paskubėta priskirti ameri- dėmė – ne tai, apie ką paprastai
kietiškam egzistencializmui. Tai
galvojame; tai nėra vogti ar mesuprantama, nes vis dar gyventa
luoti. Nuodėmė, kai paliekame
skambant Rugsėjo 11-osios aidui. kito žmogaus gyvenime žaizdas ir
Bet „Babelis“ parodė, kad režisie- nekreipiame į jas dėmesio. Filme
rius siekia kur kas daugiau, t. y. „Biutiful“ žaizdų apstu. Anksčiau į
užčiuopti universalias netekties
jas nekreipęs dėmesio, dabar Uks-

balis stengiasi jas taisyti. Kodėl įvyksta ši jo transformacija? Ar todėl, kad mirtis alsuoja į nugarą?
Be abejo, mirties perspektyva keičia gyvenimą, bet
dažniausiai ne tiek, kad kas nors taptų altruistu.
Greičiau atvirkščiai. Gal tai kančios galia? Bet taip
mąsto tik katalikai, pagal kuriuos tik kenčiantis
žmogus pajėgus būti neegoistu. Ir net keistis. Filmas leidžia kalbėti ne apie savęs peržengimą, o
apie gailestį. Bet gailestis nėra veiksmas. Ir net kai
jis išreiškiamas veiksmu, tai nebūtinai yra meilė.
Pasak Tomo Akviniečio, gailestis, kaip ir aistra, yra
ne kas kita kaip instinktas. Net ir šunys gaili savo
šeimininko. Gailestis gali paaštrėti tam tikrose situacijose. Vienoje scenoje Uksbalis išvaro iš namų
vaikų aplankyti atėjusią ir jį supykdžiusią motiną.
Tada bėga iš paskos ir spraudžia į ranką pinigus.
Kas tai, gailestis ar meilė?
Galima būtų sakyti, kad režisierius, kurdamas
duobėtą gero žmogaus gyvenimo istoriją, sąmoningai bando sužmoginti personažą, atsiribodamas nuo
religijai būdingos tobulumo pretenzijos. Bet kas jam
pasakė, kad šventojo gyvenimas yra rožėmis klotas?
O kad „Biutiful“ yra ne šiaip sau odė paprastam

žmogui, o sekuliaraus šventojo portretas, liudija du
faktai: Uksbalis filme lyginamas su Motina Terese;
ir filmo pavadinimas tikriausiai paimtas iš Malcolmo Muggeridgo knygos apie šią moterį antraštės
„Kažkas gražaus Dievui“ („Something beautiful for
God“, 1977). Tačiau Motina Teresė rūpinosi kitais ne
iš gailesčio, o iš meilės. Jos elgesį lėmė ne netektis
ar kančia, o laisvas apsisprendimas.
Daugiausia, ką gali padaryti filmas, tai sužadinti atsakomąjį gailesčio instinktą. Bet ne daugiau.
Tačiau gal aš esu per reiklus. Immposibilum non
obligatio est. Negalima iš kino reikalauti to, kas
neįmanoma. O iš žmogaus? Tai jau kitas klausimas.
R a m ū na s Aušr ota s
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Socialinis tinklalapis (The Social Network)
Režisierius David Fincher
Vaidina Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Rooney Mara, Bryan Barter, Calvin Dean, Army Hammer
JAV, 2010, 120 min. DVD platintojas Lietuvoje Videoline

Socialinė drama. XX a. pabaigoje Lietuvoje skraidė sparnuota frazė, reklamuojanti klaikiai
storą telefonų knygą: „Jei tavęs nėra čia, tavęs nėra visai.“ XXI a. šią išmintį galima pritaikyti
svarbiausiam dešimtmečio išradimui – tinklui, kuris drybso tūkstančiuose serverių ir saugo
milijonų piliečių jausmus, skausmus, planus ir paslaptis, taip pat melagystes ir fantazijas,
informaciją ir dezinformaciją bei viską, kuo vieni pasaulio piliečiai nori pasidalyti su kitais.
Visi nori būti – čia ir dabar, visi nori pranešti apie savo buvimą. Režisierius Davidas Fincheris
pasistengė prisikasti prie reiškinio šaknų ir ekranizavo knygą, kurią apie savo buvusį geriausią draugą ir stebuklo, vadinamo „Facebook“, autorių parašė buvęs bendražygis. Rezultatas – virtuoziška
gamybinė drama be dramatizmo. Protinga, išmintinga, užkrečianti ir įtraukianti, priverčianti sekti kiekvieną
frazę ir žiūrėti į kiekvieną veidą, atsirandantį kameros objektyve. Režisierius meistriškai fiksuoja mūsų
laikų atmosferą, tyrinėja laiką, kurio skiriamuoju bruožu tapo eskapizmas ir sociopatija, užuot kūręs dar
vieną biografinį filmą apie „amerikietiškos svajonės“ įgyvendinimą ir beribes demokratiškiausios pasaulio
šalies galimybes. Yra ir svajonė, juk Markas Zakerbergas – jauniausias pasaulio milijardierius. Ir biografija,
ir pagrindinis herojus visos istorijos centre. Na, gal ir ne centre, nes režisierius brėžia jo paveikslą riebiu
punktyru, leidžia pabūti antrame plane, pažiovauti veiksmo periferijoje, o atidžiau pažvelgia tada, kai pats
nori kai ką suprasti. Nelabai simpatiškas tas herojus – jaunas Harvardo
snobas, turintis krūvą kompleksų, norintis būti ten, kur jo neįsileidžia.
Toks tylus garbėtroška, kolekcionuojantis nuoskaudas ir pažeminimus.
Jo pasaulinis atradimas taip pat prasidėjo nuo neigiamų emocijų – draugė Erika, išklausiusi monologą apie uždarus klubus ir priežastis, kodėl
jis ten nori patekti, pasiunčia vaikiną labai toli be teisės grįžti.
Įžeistas genijus, sunaudojęs alaus atsargas, nutaria atkeršyti ir mikliai
sugalvoja kompiuterinį žaidimuką apie panelių patrauklumo reitingus.
Ir „nulaužia“ visą Harvardo tinklą. Paskui broliai Vinklevosai – blondinai
ir aristokratai – pasiūlo jam užsidirbti ir sukurti svetainę, kuria galėtų
naudotis uždarų klubų nariai. Herojus idėją įvertina teigiamai, blondinų
užsakymą sėkmingai pamiršta ir sukuria savo tinklalapį, staiga tapusį
velniškai populiarų ir kainuojantį milijonus. Bet jokio dramatizmo šito
herojaus dramoje nėra – jis tiesiog daro tai, ką nori ir moka. Aistros
verda aplink – finansinės ir juridinės, antrojo plano personažai kaunasi
už savo teises ir kapitalus. Puikiai suvaidinti visi tie personažai, netikėtai sodrus ir žavus išėjo Justino Timberlake’o Šonas Parkeris – laimės
kūdikis, tapęs pilkojo demiurgo kelrode žvaigžde. Ir dar keli detektyviniai klausimėliai bei bandymas pasiaiškinti, kas yra kuklusis genijus Markas. Režisierius leidžia šio tipo uždavinius spręsti žiūrovams. Fincherio
pozicija ir nuomonė apie šiuolaikinį pasaulį – aiški. Žmonės bijo būti savimi. Bijo, jog niekas nesužinos, kad
jie yra. Jie sulenda į virtualų pasaulį, supina ten savo milijonus vienatvių ir kompleksų, turi vietelę, kurioje
galima paklajoti ir paklysti, būti tuo, kuo norisi būti, pasidžiaugti iliuzija, kad yra reikalingi draugams, kurių
niekad gyvenime nepamatys. Jie nori būti ten, nes ten galima viską keisti. Ten būti lengva. Realybėje sunku.
Žmonės patys pakliūva į to pasaulio spąstus – finale liūdnas jaunasis milijardierius, atsidaręs Erikos puslapį,
pažymi eilutę „įtraukti į draugų sąrašą“. Ir puikiai žino, kad to niekada nebus.
N i j o l ė Andr i jausk i en ė
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Naktinis pasimatymas
(Date Night)
Režisierius Shawn Levy
Vaidina Steve Carell, Tina Fey,
Mark Wahlberg
JAV, 2010, 88 min.
DVD platintojas Lietuvoje Forum Cinemas

Romantinė komedija. Mielas
pasakojimas apie simpatiškus piliečius, artėjančius prie vidutinio
amžiaus bei šeimyninio gyvenimo
krizės ir abiejų šių baisybių išvengusius tik todėl, kad leido sau kartą
būti nelabai mandagūs ir padorūs. Filme santykių aiškinimosi
epizodai tvarkingai kaitaliojasi su
veiksmo fragmentais, todėl nei
viena, nei antra nusibosti nespėja.
Pagrindiniai herojai Filas ir Klerė
gyvena ramiame ir žaliame Naujajame Džersyje, prie beveik pasakų
namelio turi pavyzdinę anglišką
pievutę, o namelyje – du jau paaugusius vaikučius, nesuteikiančius
tėvams jokios teisės į rytinį ir vakarinį privatumą. Rytais abu lekia
į darbą – Filas yra advokatas, Klerė
pardavinėja nekilnojamąjį turtą ir
tyliai griežia dantimis, kai jo neperka. Rytinė rutina visą laiką tokia
pat, įskaitant ir atidarytus stalčius,
į kuriuos Klerė reguliariai atsitrenkia. Kartą per savaitę pavyzdingoji
pora surengia susitikimą kokiame
nors restoranėlyje – lyg kokią santykių neužbaigtumo iliuziją. Linksminasi originaliai. Paskui pasikalba
apie vaikus bei savaitės planus ir
grįžta namo, puikiai jausdami, kad
vaidina. Kam ir ką – nė vienas nesiryžta įgarsinti.
Bet štai pavyzdinė dienotvarkė
nulekia kaip tramvajus nuo bėgių,
nes artimų žmonių skyrybos Filui įstringa kažkur į pasąmonę ir
sukelia norą kažką pakeisti. Tvarkingoji porelė leidžiasi į neteisė-

tą avantiūrą – užima kitos poros
stalelį naujame ir prašmatniame
restorane. Kartu su vieta gauna
nežinomos porelės problemas,
susijusias su nusikaltimu. Žiūrėti, kaip prie gyvenimo staigmenų neįpratusi porelė gelbsti savo
kailį ir bando išsiaiškinti, kas
vyksta, smagu ir malonu. Labai
jau mieli abu pagrindiniai herojai,
vienas prie kito dera ir kutulingose situacijose vienas kitą papildo.
Tiesa, dominuojanti pozicija vis
dėlto tenka damai, ji žygdarbius
atlieka balansuodama ant išeiginių batelių kulniukų, su veiksmo
kino žvaigždėmis nelenktyniauja,
viską daro jaukiai ir šeimyniškai. Į
siužetą filmo autoriai dar įsmeigė
aktorių Marką Wahlbergą, kuris
visada yra be marškinių. Bet jo
įspūdingi raumenys vis sužavi
heroję ir pažadina kompleksus
jos vyrui. Jis nuolat įsileidžia abu
nelaimėlius pro duris ir išleidžia
per garažą, kur jie dar ką nors ir
nušvilpia. Pavyzdžiui, prašmatnią
sportinę mašiną, tapusią pretekstu linksmam ir originaliam
lenktynių bei gaudynių epizodui.
Už tai galima padaryti pagarbų
reveransą režisieriui, nes tokio
technikos dvikovos stebuklo dar
neteko matyti. Lyrinė komedija
vis painiojasi su kriminaline, daugėja ir gerų bei blogų policininkų,
o galop atsiranda ir pagrindinis
visų negandų šaltinis – korumpuotas ir pasileidęs valdininkas,
švelniai mylintis striptizą. Čia
komedijos autoriai truputį persistengia, bet nekilnojamojo turto
agentė garbingai išsirutulioja iš
rizikingos padėties ir vulgarumu savo charakterio nesutepa.
Pabaigoje reikėjo viską skubiai
sudėlioti į savo vietas ir taip, kad
žiūrovai suprastų, todėl finalas
primityvokas. O šiaip filmas tinka
terapiniam šeimos vakarui. Nekenksmingas, juokingas ir šiltas
reginys skatina viltį, kad rutina
ne visados uždusina jausmus.
N. A .

Mačetė (Machete)
Režisieriai Robert Rodriquez,
Ethan Maniquis
Vaidina Danny Trejo, Robert De Niro,
Jessica Alba, Steven Seagal,
Michelle Rodriquez, Jeff Fahey,
Lindsay Lohan
JAV, 2010, 105 min.
DVD platintojas Lietuvoje Acme Film

Nuotykių filmas. Galima pamanyti, kad liaudies mylimą kino
chuliganą ir šiaip gerą režisierių
iškart ištiko bent pora švelnių
jausmų priepuolių. Vienas – gilios
nostalgijos banga seniai ir gerai
pamirštam „blaxploitation“ žanrui,
kuris mūsų platumose buvo pasirodęs vaizdajuosčių eros pradžioje ir džiugino gerbėjus specifiniais
efektais, žiauria gėrio ir blogio kova
bei sentimentais. Praėjus piratų
laikams pasirodė pora stilizacijų,
kad ir Quentino Tarantino „Džekė
Braun“. Kitas priepuolis – meilės
giminaičiams ir šiaip artimiems
dvasiškai piliečiams, kuriuos jis
nusprendė apdovanoti savo talento šviesa. Labiausiai pasisekė aktoriui, kurio veidą žiūrovai
matė gal porą šimtų kartų po
porą minučių ir gerai įsiminė, nes
veidas iš tokių, kurių pamiršti tiesiog neįmanoma. Tai Danny Trejo,
gerbiamo režisieriaus giminaitis.
Dabar jis niūriomis akimis žvelgs
iš kiekvieno filmo kadro. Bus galima įsidėmėti kiekvieną skersinę
ar išilginę herojaus fizionomijos
raukšlelę, išnagrinėti tatuiruotes,
pasigėrėti bicepsais, tricepsais
bei pilvo presu. Taip pat fizine jėga,
tvirta morale, dramatiška siela ir
sugebėjimais valdyti žemės ūkio
padargus. Mačetė – toks yra herojaus vardas – juos paverčia priešų
naikinimo įrankiais, tuo įrodydamas, kad ir arbatinis šaukštelis gali
atstoti atominę bombą.

Mačetė – veiksmo centras, priežastis ir pasekmė, siužeto varomoji jėga ir visų likusių personažų
gyvenimo centras. Tiesą sakant,
jokio siužeto filme ir nėra. Labai
pasistengus, būtų galima papasakoti istoriją, bet joje liktų tiek
dramaturgijos ir logikos skylių,
kad neverta. Siužetas tiesiog lipdomas aplink pagrindinį herojų,
o personažai reikšmę įgauna tik
tada, kai pakliūva po šaltuoju
Mačetės ginklu. Visko filme daug –
kraujo, žarnų, nukirstų organizmo
dalių, skriaudžiamų meksikiečių,
nuostabaus grožio damų su Ievos
ir kitokiais kostiumais, visokių rūšių bei kalibrų šaunamųjų ginklų,
senų pagražintų automobilių bei
baisaus keršto entuziazmo. Personažai atsiranda iš niekur, truputį
paveikia ir yra eliminuojami, nes
turi užleisti vietą kitiems. Išsigelbėti pavyko tik Robertui De Niro –
jo bjaurybė senatorius kažkaip
palieka gyvo žmogaus įspūdį ir
net priverčia prisiminti aksiomą,
kad politika yra purvinas reikalas.
Visa kita filme – kraujais pasruvęs
juodas humoras, tiesa, jį dar reikia
įžiūrėti per sproginėjančių galvų,
besimėtančių galūnių bei lavonų
rietuvių užtvaras. Visi bjaurybės
atpažįstami vizualiai – tuščios
akys, intelekto nepaliestos fizionomijos, o tai, kodėl jie tokie blogi,
praneša patys, prieš palikdami šį
pasaulį nuo keršytojo Mačetės
rankos. Todėl viskas ir aišku. Filmas sujauktas, alogiškas, žiaurus,
bjaurus, tuščias ir visiškai beprasmis, bet kažkokiu būdu vis tiek
tampa kokybiška juoda pramoga,
teikiančia teisybės viltį. Prieš miegą žiūrėti nerekomenduojama –
dar prisisapnuos kokia nukirsta
rankytė, nukraujavusiuose pirštuose suspaudusi daiktą, panašų
į pistoletą.
N. A
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Druska (Salt)
Režisierius Philip Noyce
Vaidina Angelina Jolie,
Liev Schreiber, Chiwetwl Ejiofor,
Daniel Olbrychski, August Diehl,
Oleg Krupa, Hunt Block
JAV, 2010, 100 min.
DVD platintojas Lietuvoje Videoline

Veiksmo filmas, kurį žiūrint pageidautina išjungti visas smegenų funkcijas ir palikti tik vieną
nuostatą – Angelina Jolie yra ideali.
Laikytis tos nuostatos nuo pat pirmųjų juostos kadrų, kur žiaurūs
ir baisūs Šiaurės Korėjos galvažudžiai kankina heroję pildami
vandenį į jos trapų organizmą. O
ji, plačiai atmerkusi šviesias akis,
vis kužda, kad yra ne šnipė, o kukli verslininkė. Kamera gerbėjams
rodo baltą ir liauną kūną, dramatiškai trūkčiojantį ant krauju aptaškytų betono grindų. Po tokios
įžangos aišku, kad herojė išties
yra šnipė, nepalaužiama ir nepaperkama, valstybė ją išgelbsti
ir gal net padėkoja už pasiaukojančią tarnystę bei neblėstantį
patriotizmą.
Bet tai tik pradžia. Toliau scenarijaus autorius Kurtas Wimmeris vargšei žvaigždei sugalvoja tokių išbandymų ir nuotykių, kad
net truputį nepatogu dėl tokio
akivaizdaus kraugeriškumo bei
visai neslepiamo idiotizmo. Bet
prisimenant nuostatą apie idealią
žvaigždę, reginį iškentėti galima.
Žvaigždės gerbėjai užgniaužę
kvapą stebės basas agentės kojas, skaičiuos jos paliktus lavonus
ir pradės gerbti heroję už rūpestį
šunelio likimu. Scenarijaus autorių už jį (gauruotą šunelį) taip pat
galima gerbti. Už kitus scenarijaus vingius, posūkius bei į juos
įpainiotus personažus – vargu.
Filme funkcionuoja žiedas su
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penkiakampe žvaigžde, pagrobti
vaikai, smegenų programavimas,
tarantulai stiklainiuose, Amerikos prezidentas, Rusijos prezidentas, vienos vestuvės ir vienos
laidotuvės, „miegantys agentai“,
rusų branduolinės raketos, amerikiečių branduolinės raketos, Baltieji rūmai bei Kremlius, surūdijusi barža vidury amerikietiškos
upės, kur rusišką degtinę geria
rusų šnipai, sutartinai keldami
stiklines per alkūnę sulenktomis rankomis – lyg kam atiduotų pagarbą. Dar yra lagaminėlis
su branduoliniu mygtuku, daug
gelžbetoninių sienų ir kulkų nepramušamų langų, su kuriais
lengvai susidoroja herojė, vykdydama tik jai suprantamą misiją,
dokumentiniai prezidento Johno Kennedy žūties kadrai, šviesiaplaukė agentė, tamsiaplaukė
agentė, agentė su kailine kepure,
kurią elegantiškai nušvilpia iš gatvės prekeivio. Kamera kruopščiai
fiksuoja agentės virsmą iš blondinės į brunetę. Kaip ir visus kitus
veiksmus. Aišku, malonu stebėti,
kaip paskui vieną trapią moteriškę laksto pulkai iki ausų apsiginklavusių vyrų, o ji visus suriečia į
ožio ragą. Bet tokiam estetiniam
pasitenkinimui nereikėjo tokio
ilgo filmo... Gaudynių daug, visos begalinės ir beprasmiškos,
ilgos ir vingiuotos. Ir nuobodžios,
nepaisant režisieriaus pastangų
sukelti šiurpą ir įtampą. Ko nėra,
to nėra. Tik įspūdis, kad režisierius specialiai tempia laiką, kad
kadre kuo ilgiau būtų žvaigždė su
savo dviem firminėmis gražaus
veido išraiškomis. Žvaigždės gerbėjams malonu. Veiksmo žanro
gerbėjams – mažiau. Visi kiti galės skaičiuoti žanro klišes. Finalas
atviras – gal dar bus tęsinys? O gal
jis simbolizuoja pareigą ir dvasingumą, vos nenuskendusius šaltame pasaulio politikos vandenyne?
N. A .

Žaislų istorija 3
(Toy Story 3)
Režisierius Lee Unkrich
Scenarijaus autoriai John Lasseter,
Andrew Stanton
Originalą įgarsino Tom Hanks,
Tim Allen, Joan Cusack
JAV, 2010, 103 min.
Platintojas Lietuvoje Forum Cinemas

Animacinis filmas. Šiaip jau
žiūrovai nėra linkę karštai mylėti tęsinius, kurių reikia laukti
ilgiau nei metus, nes pamiršta,
kas yra kas ir ką ten veikia. Bet
pamačius titruose kryptingai
liuoksinčią „Pixar“ lempelę, kuri
įnirtingai kaip kokią vinį sukala
į piliečių smegeninę pavadinimo
raidę, nuotaika pasitaiso ir apima
stebuklo laukimo jausmas. Nes
toji studija, nors ir susiporavusi
su nuspėjamu „Disney“, niekad
žiūrovų lūkesčių neapvylė. Į paprastas, iš pirmo žvilgsnio visai
vaikiškas istorijas šios studijos
kūrėjai įpakuoja kokią nors staigmeną, originalų požiūrį, krūvą
klausimėlių, skirtų anaiptol ne
vaikučiams. Mažiai turės kuo
džiaugtis, jų niekas neskriaudžia,
bet jiems skirtas pirmasis sluoksnis. Antrasis – dideliems, kurie dar
nepamiršo, jog kažkada buvo mažiukai. Ir šį kartą, trečioje „Žaislų
istorijos“ dalyje, vėl slypi tokia
beveik egzistencinė problema –
pasibaigęs gyvenimo tarpsnis,
vadinamas vaikyste. Praeina vaikystė, ir nieko čia nepakeisi. Metai
tampa praeitimi ir atsiranda problema, kur tą praeitį dėti. Į juodą
šiukšlių maišą, paskui į sąvartyną,
kad viskas būtų pamiršta; į kartoninę dėžę ir į palėpę, kad praeitis
ramiai sau dulkėtų ir netrukdytų
toliau augti; ar pasidėti į širdį, kad
ten visiems laikams liktų vaikystės džiaugsmeliai ir šiluma.

Pradžioje filmo autoriai pralinksmina auditoriją pasiutusiai
dinamišku vesternu su garvežio
persekiojimu kalnais ir tarpekliais,
o paskui vesterno herojai susėda
spręsti problemos. Vaikas užaugo,
žaislams reikia rinktis, kur pasidėti. Yra trys variantai – į sąvartyną, į palėpę, į vaikų darželį, kur
daug žmogelių, trokštančių žaisti.
Žaislai sukurti tam, kad jais žaistų,
todėl kompanija pasirenka paskutinį variantą. Nes nori, kad juos
mylėtų. Dorasis kaubojus Vudis,
skudurinis arklelis Bėris, žioplas,
bet geras dinozauras Bulvius su
Bulviene, begalinis Spyruoklinis
ir strazdanota Džesė, futuristinis
Bazas bei visi kiti su nuotykiais
keliauja į pažadėtąją žemę, kur
bus daug vaikiškų letenėlių.
Čia autoriai daro netikėtą viražą
ir peršoka į tikros kalėjimo dramos
žanrą. Su pamąstymais apie meilę, ištikimybę, pasitikėjimą bei
kitus rimtus dalykus. Darželyje
karaliauja rausvas minkštutis ir
kvepiantis braškėmis meškinas.
Diktatorius ir tironas. Pamestas
ir todėl sužvėrėjęs, nes jis manė,
kad galima savintis tą, kurį myli.
Ir galima apgaudinėti tuos, kurie
juo tiki. Prasideda tokia ne visai
vaikiška istorija apie konclagerio
papročius ir apie tai, ar reikia juos
priimti. Bet tai, kas rimta, yra filmo potekstė. O tekstas – linksmas,
kupinas nuotykių ir įvykių, spalvų
ir emocijų, meilės ir juoko. Barbė
sutinka Keną su dar kartą įrodo,
kad yra ne tik laiba bei nelabai
protinga blondinė. Bazas po intervencijos į jo elektroninį organizmą
tampa mačo ir džentelmenu, Bulvius – laikinai blynu. Būtinas moralas taip pat yra, bet subtilus ir
visai nebrukamas. Finale, kai žaislų
istorija pasibaigia, filmo autoriai į
užaugusio vaiko Endžio žvilgsnį
sudeda tiek jausmų, jog ir dideli
žiūrovai supras, kad išeiti iš vaikystės baisiai sudėtinga. Todėl tuos
išeinančius reikia mylėti, bandyti
suprasti ir mokėti atleisti.
N. A .
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Pažintis su kaimynų kinu
Viskas, ką galima sužinoti apie Latvijos kiną Rygos kino muziejuje

Latvijos ir Lietuvos kino kūrėjai, festivalių rengėjai, kino kritikai dažnai
susitinka, bendrauja tarptautiniuose kino festivaliuose ir forumuose,
bet retai mato naujausius filmus, sukurtus kitapus sienos.
R e n ata Š u k a i t y t ė
Pastaraisiais metais tarp lietuvių
„kūrybinės klasės“ atstovų tapo
gana įprastu reiškiniu „kino atostogos“ Kanuose, Berlyne, Karlovy
Varuose, Gdynėje, Amsterdame,
Roterdame ir kt. kultūrinėse metropolijose arba kurortuose, kurie
pasiūlo išprususiam kino žiūrovui
ir kultūros vartotojui išskirtinius,
nepamirštamus estetinius ir emocinius potyrius tarptautiniuose
kino festivaliuose (artumas su garsiais kino kūrėjais, stiprus masinis
kino seansų išgyvenimas, turtingas naktinis gyvenimas ir pan.).
Praėjusių metų pabaigoje teko
susiorganizuoti sau kiek kitokias
„kino atostogas“ – išvykti kelioms
savaitėms į kaimyninę Latviją ne
per Tarptautinį kino festivalį „Arsenalas“. Kinematografinių potyrių sėmiausi Rygos kino muziejuje – žiūrėjau naujausius Latvijos
kino kūrėjų darbus ir juos aptariau su kaimynų kinotyrininkais.
Latvijos ir Lietuvos kino kūrėjai, festivalių rengėjai, kino kritikai dažnai susitinka, bendrauja
tarptautiniuose kino festivaliuose
ir forumuose, bet retai mato naujausius filmus, sukurtus kitapus
sienos. Jų nerasi Lietuvos kino teatrų repertuaruose, nacionalinės
televizijos tinklelyje (net neminiu
komercinių TV kanalų). Vienas
kitas Latvijoje sukurtas filmas
rodomas Vilniaus dokumentinių
filmų festivalio, Europos kino forumo „Scanorama“ arba Vilniaus
tarptautinio kino festivalio „Kino
pavasaris“ konkursinėse programose. Deja, iš šių fragmentiškų
seansų sunku susikurti šiuolaikinio Latvijos kino vaizdą, išskirti
ryškiausius kūrėjus, kryptis ar
tendencijas. Mano išvyką į Rygą
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finių potyrių poreikis, o noras susipažinti su Latvijos dokumentiniu
ir vaidybiniu kinu, ypač kylančių
talentų darbais.
Reikėtų pripažinti, kad valstybinės (ir regioninės) politikos nebuvimas Latvijos ir Lietuvos kino
sklaidos ir bendros baltiškosios
audiovizualinės kultūros erdvės
plėtotės požiūriu yra gana keistas,
atsižvelgiant į kino efektyvumą stiprinti regioninę tapatybę ir partnerystę (pvz., Latvijos ir Lietuvos
kino savaičių formatu). Ši pastaruoju metu silpnėja, mažėjant trijų Baltijos šalių politinei vienybei.
Juk istorine ir kultūrine prasme
giminingų kaimynų kalbas ir pasaulėžiūrą kinas padėtų suprasti
ir pažinti geriau nei kalbų kursai
ar specialios kaimyninio bendradarbiavimo programos. Be to, sistemiška pažintis su kaimynų kinu
padėtų plėsti nacionalinio kino
auditorijas, o tai mažoms kinematografijoms išties svarbi išlikimo
sąlyga, turint omenyje nedidelį šio
sektoriaus subsidijavimą iš nacionalinių biudžetų (subsidijos kinui
2010 m. ir Latvijoje, ir Lietuvoje
nesiekė 2 milijonų eurų). Įvairūs
Europos regionai, ypač Šiaurės,
Vidurio Europos, frankofoniškos
ir keltų kultūros šalys, naudoja
kiną regioninei tapatybei ir geros
kaimynystės politikai stiprinti, pasitelkia specialias priemones – filmų platinimo ir sklaidos paramos
schemas. Šiaurės šalys, kaip vientisas geokultūrinis vienetas, ugdo
savo filmų žiūrovus per Šiaurės
kino ir TV fondo vykdomas priemones, net rengia nemokamus
filmų seansus Baltijos šalyse, padedant Šiaurės ministrų tarybos
atstovybėms. Lenkija savo nacionalinės televizijos žiūrovams pri-

stato klasikinį ir šiuolaikinį Vidurio
Europos kiną specialiose programose „Kaimynų kinas“, o Škotija,
Airija, Velsas, Anglija rengia keltų
kino festivalius. Gerų pavyzdžių,
nurodančių, kaip ugdyti žiūrovus,
išties daug.
Nors artimiausių mūsų kaimynų latvių kinas gana sunkiai
prieinamas Lietuvos žiūrovams,
mūsų kiną pažinti latviams būtų
dar sunkiau dėl vienos priežasties: Lietuvos kino kūrėjai neprivalo perduoti sukurtų filmų (net
finansuotų valstybės lėšomis) DVD
viešosioms valstybinėms įstaigoms,
tokioms kaip Nacionalinė biblioteka arba Lietuvos teatro, muzikos
ir kino muziejus. Čia kiekvienas
Lietuvos ar užsienio pilietis, besidomintis kinu, galėtų patenkinti
savo smalsumą ir susipažintų
su jį dominančiais filmais. Mūsų
kaimynai šiuo aspektu kur kas geriau organizuoti ir labiau rūpinasi
nacionalinio kino prieinamumu.
2009 m. Latvijoje buvo pradėtas
vykdyti projektas „Latvių filmai
Latvijos bibliotekose“: daugiau
kaip 90 animacinių, vaidybinių ir
dokumentinių filmų, sukurtų nuo
1930 m. iki mūsų dienų, yra nemokamai prieinami Latvijos bibliotekų lankytojams. Rygos kino muziejus turi daugumą Latvijos kūrėjų
filmų (pagamintų 1930–2011 m.),
juos akademiniais, edukaciniais
tikslais galima žiūrėti specialiai
filmų peržiūroms įrengtose vietose. Norintiesiems susipažinti su
Lietuvos šiuolaikiniu kinu, „kino
atostogos“ Vilniuje truktų gerokai ilgiau nei manosios Rygoje,
nes tektų kontaktuoti su atskirų
filmų prodiuseriais, tartis dėl individualių susitikimų ar filmų įrašų
įsigijimų. Lietuvos teatro, muzikos

„Seržanto Lapino sugrįžimas“,
rež. G. Šmits

kių Juozo Kisieliaus ir Romualdo
ir kino muziejus gali įsigyti tik ofi- filmų kūrėjai (2011 m. Berlyno
Ramanausko vaidmenų.
kino festivalyje šalims atstovavo
cialiai DVD laikmenose išleistus
Apie ryškias šiuolaikinio Latvipo du filmus nekonkursinėse prolietuvių kūrėjų filmus, o Kultūros
jos kino kryptis ar dominuojančius
ministerija nekelia filmų gaminto- gramose). Abi šalys vis aktyviau
diskursus sunku kalbėti, nes tai
plėtoja bendros filmų gamybos
jams reikalavimų aprūpinti bent
gana jauna kinematografija (turint
strategijas, bet mūsų kaimynai
vieną viešąją kultūros paslaugas
teikiančią šalies įstaigą filmų įra- „veikia“ ženkliai įvairesnėje ir pla- omenyje kino mokyklą ir kino industrijos virsmus po Sovietų Sąjuntesnėje kultūrinėje-ekonominėje
šais. Toks ne itin draugiškas filmų
gos griūties), labai intensyviai iešteritorijoje (Mario Martinsono
kūrėjų ir žiūrovų santykis kenkia
kanti savitumo. Tai ypač atsispindi
filmas „Amaya“ (2010) sukurtas
visiems, nes žiūrovas ugdomas ir
jaunų dokumentinio ir vaidybinio
pratinamas prie savitos kino kal- bendradarbiaujant su Honkongo
kino kompanija „October Pictu- kino kūrėjų darbuose. Apie ne itin
bos, kultūrino turinio, aktorių ir
pan. ne vienus metus. Šios situaci- res“, Lailos Pakalniņos „Įkaitas“ sėkmingus kinematografinius kū(„Ķilnieks“, 2006) – bendradar- rinius šiame tekste nebus rašoma,
jos rezultatus atspindi 2007–2010
biaujant su Slovėnijos „Casablan- nors tokių yra panašus procentas
m. duomenys apie nacionalinių
kaip ir Lietuvoje. Pagrindinės neka Film Production“ ir Estijos
filmų vietą šalies kino teatruose
sėkmės priežastys – profesionaliai
rodomų filmų rinkoje. Latvijoje „Acuba Film“ kompanijomis) ir
labiau domisi vietinėmis ir glo- parengtų scenarijų ir universalių
nacionaliniai filmai vidutiniškai
užima 4–7 proc. rinkos, Lietuvo- baliomis socialinėmis, ekonomi- arba lokalių universaliai perteiktų
istorijų stoka bei darbo su aktonėmis, kultūrinėmis problemomis
je nacionalinių filmų rinkos dalis
svyruoja nuo 1 proc. iki 5 proc., (Afganistano moterų kalinių pro- riais trūkumas.
Nors mažoms kinematografiblematika, socialine atskirtimi ir
priklausomai nuo nacionalinių
kraujomaiša šalies provincijoje, joms gana sudėtinga išugdyti tarppremjerų skaičiaus.
tautinio pripažinimo sulaukusius
ekonominiais migrantais ir pan.)
autorinio kino kūrėjus, latviai gali
nei lietuvių autoriai. Tai lems
sėkmingesnę Latvijos kino inte- didžiuotis dokumentinio ir vaidybinio kino kūrėja Laila Pakalniņa.
graciją į tarptautinę kino rinką
(o tai – mažų šalių kinematogra- Kino karjerą ji pradėjo panašiu
fijų egzistavimo garantas). Kai- laiku kaip ir iškilieji mūsų kino kūmynai, kitaip nei mūsų kūrėjai, rėjai Šarūnas Bartas, Arūnas Matelis ir Audrius Stonys. Pakalniņos
kviečia lietuvių aktorius vaidinti
filmuose (kuriamuose nedalyvau- kinas pasižymi savitu stiliumi
jant Lietuvos koprodiuseriams). (nuodugnus aplinkos stebėjimas,
minimalus autorės kišimasis į doKęstutis Jakštas įkūnijo Latvijos
kumentuojamą aplinką, ilgi planai,
prezidentą Karlį Ulmanį „Rygos
gynėjuose“ („Rīgas sargi“, rež. nedaug žodžių, dėmesys detalėms
ir šmaikštumas), nuosekliai gvilAigars Grauba, 2007), Andrius
Mamontovas – Polą filme „Amaya“ denamu probleminiu lauku (ur(rež. Maris Matinsons, 2010), Liu- banizacijos ir industrializacijos
bomiras Laucevičius suvaidino Te- užribiuose gyvenančių žmonių
kasdienybė ir būties banalumas,
odorą
filmo „Vogelfrei“ IV dalyje
Latvijos kinas, kaip ir Lietuvos,
žavesys ir trapumas, atsitiktinu(rež. Anna Viduleja, 2008), Saulius
priskirtinas prie mažųjų, Europos
mų ir dėsningumų svarba gyveniBalandis sukūrė vieną pagrindinių
kultūriniuose, ekonominiuose ir
me), kinematografine meistryste ir
personažų šiuo metu baigiamame
geografiniuose paribiuose esančių
kinematografijų: per metus suku- kurti filme „Mona“ (rež. Inara Kol- prestižinių tarptautinių festivalių
dėmesiu. Pakalniņa – ne tik iškimane). Tai rodo ne tik latvių kino
riami vidutiniškai 4–6 vaidybiniai
liausia latvių kūrėja, bet ir produkpilnametražiai filmai, jie priski- kūrėjų tarptautines ambicijas, bet
tyviausia – nuo 1988 m. debiutinio
riami negausioms kalbinėms gru- ir strategišką mąstymą siekiant
išplėsti savo kino žiūrovų audito- dokumentinio filmo „Ir“ („Un“) iki
pėms, jų biudžetai sąlyginai maži
šių dienų režisierė yra sukūrusi
riją kaimyninėje teritorijoje, ypač
(iki 3 milijonų eurų), rinkodarai
remiantis sėkmingais kino istori- tris pilnametražius vaidybinius
taip pat stinga lėšų, tad filmus
(„Batas“, 1998, „Pitonas“, 2003,
sunku parduoti tarptautinei rinkai. jos pavyzdžiais – Aloyzo Brenčo
Tačiau filmų sklaida prestižiniuose 1980–1981 m. televizijos filmu „Įkaitas“, 2006), devyniolika dokutarptautiniuose festivaliuose gali „Ilga kelionė per kopas“, kurį Lietu- mentinių ir penkis trumpametravos kino žiūrovai pamėgo dėl pui- žius vaidybinius filmus (naujausi –
džiaugtis ir Lietuvos, ir Latvijos
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„gamtos stichijų ciklui“ priskiriami
„Vanduo“, 2006, „Ugnis“, 2007,
ir „Akmenys“, 2008). Pastarųjų
metų režisierės dokumentiniuose filmuose („Rubiko keliu“ – „Pa
Rubika Ceļu“, 2010; „Trys vyrai
ir žuvų tvenkinys“ – „Par dzimtenīti“, 2008; „Autobusas“ – „Autobuss“, 2004; „Leiputrija“, 2004),
ne tik smalsiai stebimas žmonių ir
gyvūnų intymus gyvenimas ir jų
socialinė aplinka, bet ir juntama
nežymi slinktis į politinius diskursus, susijusius su šiuolaikinės
Latvijos realijomis. Džiugu, kad
daugumą šių filmų mūsų žiūrovai
galėjo pamatyti Lietuvoje vykusių
tarptautinių festivalių programose.
Lailai Pakalniņai padarius
pertrauką vaidybiniame pilnametražiame kine („Įkaitas“ sukurtas 2006 m.), kiti jos kolegos
pasirūpino, kad latvių žiūrovams

nestigtų gero vaidybinio kino. Jurio Poškaus „Monotoniją“ (2007)
galima laikyti sėkmingiausiu šio
režisieriaus filmu. Filmas sukurtas be išbaigto scenarijaus, tad
filmuojant teko nemažai eksperimentuoti. „Monotonija“ nufilmuota gana „nestabilia“ ir „tiesiogiai“
reaguojančia į aplinką kamera.
Tai sustiprino „tikro gyvenimo“
įspūdį ir įtikino Latvijos provincijos jaunimo gyvenimo autentiškumu. Beje, panašios realistinės
strategijos pastaruoju metu itin
populiarios pasauliniame kine,
ypač išpopuliarintos belgų JeanoPierre’o ir Luco Dardenne’ų, amerikiečio Guso Van Santo, rumunų
Cristiano Mungiu filmų, jų kontekste „Monotoniją“ ir aptarinėjo latvių kino kritikai. Pagrindinė
filmo herojė Ilzė (kaip ir dauguma
Latvijos provincijos jaunimo) sie-

2008 m. jauna kūrėjų grupė
Anna Viduleja, Gatis Šmitas, Jānis
Kalējis ir Jānis Putniņis maloniai
nustebino nuoširdžiu keturių
novelių filmu „Vogelfrei“ (2008),
pasakojančiu apie žmogaus užsisklendimą vidiniame pasaulyje
ir negebėjimą iš jo ištrūkti bei
apie vienatvę, patiriamą būnant
tarp žmonių. Tai atskleidžiama
rodant keturis pagrindinio personažo Teodoro gyvenimo tarpsnius – vaikystę, paauglystę, brandą
ir senatvę. Kiekvieną jų kūrė skirtingi režisieriai. Nepaisant keturių
autorių, filmas neprarado stiliaus
ir ritmo harmonijos nuo pirmos iki
paskutinės novelės, kurių kiekviena atsiskleidžia skirtingus Teodoro
charakterio bruožus (uždarumą,
savidiscipliną, svajingumą, principingumą), santykį su aplinka
(negebėjimą bendrauti su žmo-

kia ištrūkti iš nuobodaus ir monotoniško pamario kaimo gyvenimo į
sostinę Rygą. Perskaičiusi laikraštyje skelbimą apie epizodinių vaidmenų aktorių atranką, ji palieka
vaikiną Ojarą, draugus ir iškeliauja į sostinę tikėdamasi naujo gyvenimo. Deja, Pelenės scenarijus
nepasikartoja. Ilzė susipažįsta su
nuobodžiu sostinės gyvenimu ir
tuščiais, snobiškais jo gyventojais
bei patiria tą pačią monotoniją.
Tai gana ciniškas filmas apie
jaunų žmonių „nieko neveikimą“
arba, kitaip tariant, „gyvenimo
švaistymą“, nesugebant ištrūkti
iš kaskart gilyn įtraukiančio pilkos ir banalios kasdienybės liūno.
Šį filmo moralą puikiai perteikia
paskutiniai kadrai, rodantys Ilzę
ir Ojarą, besiblaškančius lietuje
ir purve viename iš Rygos daugiabučių rajonų.

„Monotonija“, rež. J. Poškus
<
„Trys vyrai ir žuvų tvenkinys“,
rež. L. Pakalniņa
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nėmis, gamtos pajautą) ir kelią
į savęs pažinimą, kuris baigiasi
laimingo vienišiaus (provincijos
vargonininko) portretu, įkūnytu
Liubomiro Laucevičiaus. Pirmoje
ir paskutinėje novelėse išryškinami paukščio skrydžio motyvai,
jie tarsi žymi personažo vidinio
laisvėjimo kelią. Antroje ir trečioje novelėse personažas veikia
uždarose ir gana niūriose mokyklos, buto, biuro, baro erdvėse, jos
padeda atskleisti Teodoro jauseną
(paauglystės ir brandos metu), artimą buvimui kalėjime. Filmas žavi

vaidybinio kino kryptis. Ją plėtoja
paprastumu, nuoširdumu, gilumu
vyresniosios kartos kino kūrėjai
ir vientisumu.
Pirmasis iš „Vogelfrei“ režisie- Jānis Streičas ir Aigaras Grauba.
Labiausiai žiūrovų pamėgti šios
rių savarankišką pilnametražį
filmą – puikią situacijų komedi- krypties filmai – Jāņio Streičo
ją „Seržanto Lapino sugrįžimas“ „Rudolfo auksas“ („Rūdolfa man(„Seržanta Lapiņa atgriešanās: tojums“, 2010) ir Aigaro Graubos
tas notika ar viņiem“) 2010 m. „Rygos gynėjai“. „Rudolfo auksas“
pristatė Gatis Šmitas. Filme sko- šmaikščiai ir vaizdžiai perteikia
ningai pasišaipoma iš Latvijos vi- XIX ir XX amžių sandūros Latgalos prakutusių kaimiečių gyvenimą,
suomenėje vyraujančių „madų ir
diagnozių“: potrauminių neurozių, jų santykius su lenkų ir vokiečių
dvarininkais bei latvių tautinės sarytietiškos išminties ir medicinos
praktikavimo, „nekaltų“ sovieti- vimonės judėjimo dalyviais. Kaip
ir kituose Streičo filmuose (ypač
nių įpročių – alaus gurkšnojimas
darbo metu, valdiško gėrio nau- „Žmogaus vaikas“, „Cilvēka Bērns“,
dojimas privačiam patogumui 1991), šiame akivaizdus dėmesys
latvių folklorui – dainoms, švenir pan.; dvasinio ir materialinio
gėrio desperatiškų siekių. Tai at- tėms, darbų ritualams. Graubos
skleidžia pagrindiniai filmo per- filmas nukelia į vėlesnius laikus –
sonažai – traumuotas neurotikas 1919 m. Latvijoje, ypač Rygoje,
vykusias ginkluotas kovas prieš
seržantas Lapinas, grįžęs iš EU
Rusijos ir Vokietijos pajėgas, sietaikos misijos, Rytų filosofijos ir
medicinos propaguotoja Inara, kiant įkurti nepriklausomą Latvijos Respubliką. Beje, kūrybinės
bankrutuojantis verslininkas
grupės užmiestyje atkurta senąja
Ervinas, idealistas policininkas
ir jo kvaila, bet apsukri mergi- Ryga pasinaudojo Streičas, filmuona, tingus girtuoklėlis taksi vai- damas „Rudolfo auksą“. „Rygos
gynėjai“ iki šiol yra vienas branruotojas ir situacijos, kuriose jie
giausių (kainavo daugiau kaip 10
atsiduria. Režisierius susidorojo
milijonų litų) ir labiausiai žiūrovų
su daugiasiužetiniu pasakojimu ir
pamėgtas (per tris savaites jį pavienu sudėtingiausių žanrų, kurio
lietuvių režisieriams iki šiol nepa- žiūrėjo 100 tūkstančių žiūrovų)
latvių filmų. Jį matė ir Lietuvos
vyko įvaldyti. Nebanali, linksma
žiūrovai. Gaila, kad mes iki šiol
istorija apie šių dienų Latviją ir
jos gyventojus neabejotinai sudo- neturime vizualaus, emocionaliai
mintų ir Lietuvos žiūrovus, kas- paveikaus istorinio filmo, kuris
dienėje aplinkoje stebinčius pa- atitiktų šiuolaikinio žiūrovo estetinius lūkesčius taip, kaip savo
našias realijas. Tačiau nežinia, ar
laiku „Herkus Mantas“ ar „Skrydis
mūsų platintojai ryšis investuoti
per Atlantą“, stimuliuotų tautinius
į filmo platinimą, nes rinkodarai
jausmus. Tikėkimės, kad Kristireikėtų skirti nemažai lėšų. Šis
filmas (turint omenyje žanrą, jono Vildžiūno „Kai apkabinsiu
tave“ (2010) ir šiuo metu kuriami
temą, meistriškumą) dar kartą
patvirtina, kad Baltijos šalims bū- istorinę temą gvildenantys Donatina sistemingai rengti kultūrinę- to Ulvydo „Pradžia. Tadas Blinda“,
ekonominę filmų sklaidos terpę, Audriaus Juzėno „Ekskursantė“
ir Šarūno Barto „Dovydo akmuo“
nes tai praturtintų žiūrovus bei
filmų gamintojų kišenes (tai įro- padės užpildyti istorinio žanro
dė M. Martinsono filmas „Amaya“, spragas.
Įvairove ir jaunų talentų gausa
platintas Lietuvoje ir Latvijoje).
Lygiagrečiai su L. Pakalniņos, maloniai nustebino latvių, ypač
J. Poškaus ir jaunųjų režisierių ku- jaunosios kartos dokumentiriamu autoriniu kinu, Latvijoje eg- ka. Tai pastebi ir užsienio kino
tyrinėtojai. Andrew Hortonas
zistuoja istorinio ir etnokultūrinio
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ir Michaelas Brashinsky teigia,
jog Latvijos, kaip ir kitų Baltijos
valstybių, dokumentinis kinas
atspindi tautos temperamentą ir
tapatybę, nes šių šalių žmonės
yra santūrūs, racionalūs ir tvirti,
kitaip nei, pavyzdžiui, gruzinai ir
slavai. Baltų emocijos užslaptintos,
o tai iš dalies lemia, kad šių šalių
kinematografininkams nelabai sekasi vaidybinis kinas. Bet to negalima pasakyti apie dokumentiką
(A. Horton, M. Brashinsky, The
Zero Hour: Glasnost and Soviet
Cinema in Transition, Princeton,
New Jersey: Princeton University
Press, 1992). Turbūt su šia nuomone galima sutikti, nes Baltijos
šalių kino stiprybė yra dokumentinis arba dokumentiniam artimos stilistikos vaidybinis kinas
(L. Pakalniņa „Batai“, Š. Barto
„Trys dienos“). Tai patvirtina tarp-

ir klausydamasi „nusikaltimų“
tautinių kino festivalių rengėjai ir
istorijų, kurios Vakarų pasaulio
kino tyrinėtojai.
atstovams turėtų skambėti tarsi
Latvijoje nemažai vidurinės
kartos kino kūrėjų, dirbančių kū- absurdo dramos. Kamera nepalieka kalėjimo teritorijos, klaidžioja
rybinės dokumentikos srityje. Jų
po kiemą, celes, akylai stebėdama
darbuose pastebimas dėmesys
aktualiems socialiniams ir poli- veiksmo vietą ir veikėjas. Tai sustiprina gyvenimo panoptikume įspūtiniams diskursams Latvijoje ir
dį, geriau už ekspertų komentarus
pasaulyje. Kitaip nei Lietuvoje
atskleidžiantį kritišką Afganistano
kuriantys 40-mečiai ir 50-mečiai
kinematografininkai, Latvijoje to- moterų situaciją, kurios pakeisti
jos pačios negali. Aijos Bley filme
kio amžiaus vyrai ir moterys gana
tolygiai aktyvūs. Tai nebūdinga ne „Mansuro karo šokis“ („Mansurs,
tik regionui, bet ir Europai. Nau- tulkojumā uzvarētājs“, 2009) pasakoja nuostabią istoriją apie tai,
jausi filmai gana įvairių temų ir
kaip sudėtinga ugdyti nuolatinio
stiliaus, kūrybinių strategijų. Una
karinio konflikto zonoje augančio
Celma gana subtiliai atskleidžia
Afganistano moterų kalėjimo ka- berniuko gebėjimus, kurie nebūdingi kariui. Mansuras ir jo mama
linių ir jų prižiūrėtojų kasdienybę
filme „Moterys ir sargai“ („Sievie- įrodo vietos bendruomenei, kad
šokis gali būti perspektyvus vytes un sargi“, 2009), stebėdama
riškas užsiėmimas. Ivaras Zviedris
jų kasdienos darbus, jaudinančių
filme „Potvynis“ („Bēgums“, 2009)
susitikimų su vaikais valandėles

„Šeimos instinktas“, rež. A. Gauja
<
„Kaip sekasi, Rudolfai Mingai?“,
rež. R. Rubīns
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mios Latvijos gyventojų (neretai
seka grupelės latvių peripetijas
provincijos) istorijos, perteikAirijoje, kur jie išvyko su pirmąja
gausia 2007-ųjų emigrantų banga. tos nuoširdžiai, be egzotiškumo
prieskonių. Ilze Burkovska-JaEkonominių emigrantų (matome
įvairaus amžiaus ir tautybių žmo- cobsen, šiuo metu dirbanti ir
gyvenanti Norvegijoje, atskleines) gyvenimo ritmas priklauso
nuo įlankos vandens atoslūgių, džia sovietinės Latvijos virsmą
po kurių jie renka moliuskus vie- nepriklausoma respublika, pasitiniams restoranėliams. Nufilmuo- telkdama savo mamos gyvenimo
istoriją filme „Mano mamos ūkis“
tas cinéma vérité stiliumi, filmas
leidžia pajusti tikro gyvenimo aki- („Bekons, sviests un mana Mamma“, 2008). Roberto Rubīno filme
mirkas (kraustymosi iš vieno būsto
į kitą, naktinio darbo subtilumus, „Kaip sekasi, Rudolfai Mingai?“
atlygio dalybas, pokalbių su arti- („Kā klājas, Rūdolf Ming?“, 2010)
maisiais Latvijoje detales ir pan.), matome trylikametį provincijos
kurios leidžia suvokti „išvykėlių“ genijų (o gal tiesiog keistuolį?),
laisvalaikiu ne tik žiūrintį, bet ir
situacijos dviprasmybes. Poetinio
kuriantį mėgėjiškus siaubo filmus
kino atstovo Dainio Kļavos filme
„Laikas“ („Gana laiks“, 2008) ste- ir juos išdidžiai rodantį kaimelio
bendruomenei parapijos bažnybime kasdienę Laplandijos elnių
čioje. Dzintaras Dreibergas giliaugintojų būties tėkmę, kurios
nasi į patriotiškumo ir vyriškumo
palaimingą ramybę perteikia
temą, suvokiamą skirtingų kartų
ilgi kraštovaizdžio planai, ramus
ir vertybių atstovų. Filme „Kaip
tampama vyru“ („Padoties aizliegts“, 2009) stebime bokso ir
imtynių trenerio Aivaro Ritenieko
pasiaukojantį darbą ir didžiules
dvasines pastangas (gal primetamą despotišką valią?) nuo pat
mažumės savo sūnus ugdant tikrais vyrais ir čempionais. Linda
Olte subtiliai, tapybiškais vaizdais
perteikia magišką naujos gyvybės
atsiradimo akimirką filme „Įkvėpti“ („ieElpot“, 2009).
Vienas garsiausių jaunosios
latvių kartos dokumentinio kino
kūrėjų, besidomintis intymiomis,
jautriomis paprastų žmonių istorijomis ir gebantis etiškai pertekvaizdų ritmas ir kasdienių darbų
ritualizavimas. Kitą stilių režisie- ti kontroversiškiausias iš jų, yra
rius pasirinko filme „Gramatika, Andris Gauja. Nors jis sukūrė
merginos ir džiazas“ („Un džess“, tik tris dokumentinius filmus –
2009), kuriame prisimena savo „3000 km iki pažadėtosios žemės“
(„3000 km līdz Apsolītajai Zeklasės draugus (pasitelkdamas
mei“, 2006), „Viktoras“ („Viktors“,
8 mm kino kamera prieš 30 metų
užfiksuotus kvailiojimus mokyklo- 2009) ir „Šeimos instinktas“ („Family Instinct“, 2010), jo kūryba
je, išvykose) ir sužino jų gyvenimo
istorijas, klausinėdamas apie tai, labai domina dokumentinio kino
žinovus. „Šeimos instinkto“ tarpko siekia, tikisi ir kaip jaučiasi
tautinė premjera įvyko Tarptautidabartiniai keturiasdešimtmečiai
niame Amsterdamo dokumentinių
Latvijoje.
filmų festivalyje. Kaip ir „Viktore“,
Jaunuosius dokumentinio kino
kūrėjus domina asmeniškos, inty- šiame filme režisierius priartėja

prie sociumo dugne gyvenančių
tautiečių ir sugeba jiems įkvėpti pasitikėjimo, noro atsiskleisti
prieš kamerą. Jis nemanipuliuoja personažais, nenusižengia
dokumentinio kino kūrėjo etikai,
įtaigiai, nemoralizuodamas kalba apie socialines problemas ir
neprimeta savo požiūrio žiūrovui. Režisierius sugeba pajusti
akimirką, kai pasakojimas turi
nutrūkti. Filme „Viktoras“ stebime herojaus – narkomano, alkoholiko, mirtino ligonio – santykius
su žmona, dukra, motina, skyrybų
momentą, susitaikymą su status quo bei „išėjimo“ akimirkas,
kurios atskleidžia sudėtingą šio
žmogaus portretą ir neleidžia jo
vertinti vienpusiškai.
„Šeimos instinkte“ rodomas
beviltiškas 28-erių metų Zandos
gyvenimas degraduojančiame
Latvijos kaime. Moteris užaugo
vaikų globos namuose, augina du
vaikus, sugyventus su savo broliu, ir kantriai laukia jo grįžtant iš
kalėjimo. Režisierius atskleidžia
Zandos tragiško gyvenimo peripetijas nuo vaikų tėvo išvykimo iki
jo sugrįžimo. Per tą laiką Zanda
turi apsispręsti, ar liks su smurtaujančiu vyru (o tai gresia teisių
į vaikus praradimu), ar bandys
bėgti iš kaimo ir kurtis kitur. Filmas atskleidžia Zandos, kaip ir
daugelio kitų niekam nereikalingų
jaunų žmonių (užaugusių globos
namuose arba asocialiose šeimose), pastangas pakeisti likimą. Ar
filmo herojei pavyko ištrūkti iš ją
naikinančios aplinkos ir pabėgti
nuo brolio ir vaikų tėvo žiaurumo,
žiūrovai nesužinos. Zanda išvyko,
ir norisi tikėti jos sėkme. Čia ir
aš norėčiau baigti glaustą šiuolaikinio Latvijos kino apžvalgą. Tikiuosi, ji paskatins labiau domėtis
artimiausių kaimynu kinu.
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Sausio 4-ąją netekome Almanto Grikevičiaus. Sausio 28-ąją –
Skirmanto Valiulio. Beveik tuo
pačiu metu mus paliko vienas
talentingiausių lietuvių kino
režisierių ir vienas autoritetingiausių kino kritikų. Buvo
beveik bendraamžiai, išgyvenę
tą patį nelengvą laiką. Atsisveikindamas su Almantu Grikevičiumi Skirmantas Valiulis dar
spėjo parašyti:
„Savitumo ieškojo savoje kultūroje ir istorijoje. Argi atsitiktinumas, kad svarbiausi Almanto
Grikevičiaus filmai tiesiai susiję su penktojo dešimtmečio
likimų tragedijomis: „Jausmai“,
„Ave, vita“, „Sodybų tuštėjimo
metas“, „Faktas“. Pridėkime
dar dokumentinį „Laikas eina
per miestą“ ir turėsime beveik
tikrą režisieriaus portretą – ėjimas per laiką. Tą darė ir kiti jo
kartos mūsų režisieriai, bet tik
Almantas Grikevičius buvo taip
suaugęs su savuoju laiku.“
(7 meno dienos, Nr. 1 (923),
2011 01 07)
Ėjimo per laiką metafora puikiai tinka ir pačiam Skirmantui
Valiuliui, jo ilgai kūrybinei
veiklai, prasidėjusiai 7-ojo
dešimtmečio viduryje.
Apie gyventą laiką, kūrėjo
situaciją sudėtingoje XX a. istorijoje su Almantu Grikevičiumi
pernai kalbėjosi Vilniaus universiteto istorikai Lina Kaminskaitė-Jančorienė ir Aurimas
Švedas. Pokalbiai prasidėjo
rugpjūtį ir tęsėsi iki gruodžio
vidurio. Jų medžiaga taps dabar rengiamos knygos pagrindu. Pateikiame 2010 m. rugsėjo
2 d. įrašyto pokalbio fragmentą
apie pirmąjį režisieriaus studijų VGIK’e etapą.
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Tai, ką patyriau studijuodamas,
savo tuometinius ieškojimus ir
blaškymąsi galėčiau pavadinti
procesu „kaupti lobį nežinia kam“.
Kūrybiniuose institutuose tuomet
egzistavo egzaminas – kolokviumas.
Stojant tekdavo atsakyti į daug
klausimų, vienas iš jų skambėjo
taip: „O kodėl tu nori studijuoti
režisūrą? Ar turi kokių nors temų,
kurias sieksi atskleisti?“ Kokios
temos gali būti aštuoniolikmečio
galvoje?! Mano supratimą apie
kinematografą suformavo matyti
meniniai filmai. Todėl turėjau susikūręs gana schematišką būsimos
veiklos vaizdinį: „Kaip būtų gera
tapti kino režisieriumi... Filmuočiau gražias moteris ir įdomius vyrus!“ Tada man atrodė, kad nieko
daugiau lyg ir nereikia. Tiesa, jau
puikiai supratau, kad mano, Šančių priemiesčio vaiko, kultūrinis
bagažas nepaprastai kuklus. Jei
ką ir galėjau papasakoti kaip kino
režisieriaus keliu norįs eiti žmogus
(ką nors juokingo arba tragiško, kitaip tariant, emociškai spalvingo),
tai medžiagai automatiškai buvo
taikoma cenzūra. Mano patirtis
stebint Šančių barakus arba į šį
priemiestį užsukusius partizanus,
savaime aišku, buvo nepriimtina
„tema“. Šiuos dalykus suvokiau
gana aiškiai, todėl kai reikėjo
apsispręsti, kokiu keliu pasuksiu,
su savo draugu Vytautu Luckumi
nusprendėme stoti į architektūrą.
Tiesa, viso labo po kelių konsultacijų, skirtų pasirengti stojamiesiems egzaminams, palengva ėmė
aiškėti, kad ši specialybė – ne man.
Bet Luckus, matydamas mano
dvejones, ėmė raginti: „Ko tu bijai? Tiesiog pabandyk daryti tai,
kas tau įdomu!“ Nuėjau į Kultūros
ministeriją ir pasiėmiau brošiūrą,
kurioje buvo pasakojama, kas yra
VGIK (Vsesojuznyj gosudarstvennyj
institut kinematografii – Sąjunginis valstybinis kinematografijos
institutas, – red. past.), kokie profesoriai ten dėsto ir kokių dalykų
galima išmokti studijuojant šiame
institute. Turiu pasakyti, kad iš

minėtoje knygelėje surašytų pavardžių nežinojau nė vienos. Kita
vertus, stebėtis tuo nederėtų. Tarybinių filmų buvau matęs tikrai
nedaug. Nebuvau ir itin didelis
tarybinės literatūros žinovas. Iš
didesnių kūrinių, kuriuos perskaičiau iki mokyklos baigimo, galiu
paminėti Aleksejaus Tolstojaus romanus... Nepaisant viso šito, beveik
paskutinę dieną, kai buvo galima
teikti dokumentus, pasiėmiau savo
popierius ir išdundėjau traukiniu
į Maskvą.
Dabar noriu paklausti... Kas yra
graži Rusija? Ogi Sankt Peterburgas! Tada, savaime aišku, neturėjau jokio kritinio požiūrio į šį ir
kitus didžiuosius Rusijos miestus.
Todėl nuvykęs aplankyti savo bičiulio, studijuojančio šiame mieste,
vaikščiojau po Piterio centrą, vadinamąsias fontankas, lankiausi
Ermitaže, o vakarais grožėjausi
fejerverkais. Kaip jums tikriausiai
žinoma, Peterburgo (tada Leningrado, – red. past.) universitetas,
kuriame mokėsi mano draugas,
įsikūręs ant Nevos kranto, šalia
buvo ir studentų bendrabutis. Nuolat sukausi šioje centrinėje miesto
dalyje ir buvau labai laimingas. Peterburgas padarė man milžinišką
įspūdį, nes miesto istorija, kurią jis
pasakojo savo gatvėse, buvo kažkas
visai kita, nei bandė teigti kai kur
iškabinti sovietiniai plakatai. Grįžęs iš šios kelionės ėmiau skaityti
tuos rusų autorius, kurių kūryba
vienaip ar kitaip buvo susijusi su
Peterburgu. Kad ir Antoną Čechovą.
Prisimenant šias savo patirtis
man į galvą šovė viena mintis...
Deja, mes, lietuviai, labai vėlai
subręstame. Kai devyniolikmetis
ar dvidešimtmetis Michailas Lermontovas valė savo pistoletą, mes
(kalbu apie savo kartos žmones),
būdami tokio pat amžiaus, buvome dar labai toli nuo asmenybinės
brandos.
Taigi, nuvažiavau aš į Maskvą.
Kol pasiekiau Kino institutą, teko
kirsti beveik visą miestą. Reikia
pasakyti, kad šios kelionės paka-

K. Sereikaitės nuotr.

Ėjęs per laiką
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galimybė lankyti parengiamuosius
ko suvokti, jog tai – visiškai kitoks
užsiėmimus, skirtus pasiruošti egmiestas nei Peterburgas. VGIK’as
zaminams. Beje, respublikos siuntibuvo įsikūręs pačiame Maskvos
mas suteikdavo studentui galimybę
pakraštyje, ten buvo rengiamos
Sąjunginės ūkio pasiekimų paro- gauti valstybinę stipendiją. Aš dabar jau nebepamenu tiksliai, kokio
dos. Mano studijų metais pastatai
dydžio ji buvo, tačiau tikrai siekė
dar tik stiebėsi į viršų. Kai kur buvo
išraustos didžiulės duobės. Beje, šimtą rublių.
Buvome apgyvendinti Maskvos
mes dažnai nubėgdavome valgyti
priemiestyje, kuris vadinasi Jauį statybvietėje plušusių darbininkų
za. Jo pavadinimas kilęs iš šalia
valgyklą, nes buvo pastatyti tik du
tekančios Jauzos upės. Visas šis
pirmieji VGIK’o aukštai. Todėl dalį
priemiestis buvo apstatytas mapaskaitų mums tekdavo klausyti
žomis rusiškomis sodybėlėmis,
Maksimo Gorkio vaikų ir jaunimo
šalia kurių driekėsi daržai ir tvenfilmų kino studijoje. VGIK’as ir ši
kiniai, o juose turškėsi antys. Čia
studija buvo įsikūrę greta.
gyvenantys žmonės stengėsi šį bei
Tačiau grįžkime prie stojamųjų
egzaminų temos. Atvažiavęs pada- tą užsiauginti savo sklypeliuose,
viau priėmimo komisijai dokumen- laikė paršiukus. Taigi patekome į
rusišką kaimą... Mūsų kompanija
tus. Reikia pripažinti, tada rusiškai
kalbėjau tikrai blogai. Mano skaity- buvo ne itin turtinga. Pamenu, teko
dalyvauti žąsies gaudymo akcijoje,
mo įgūdžiai buvo daug geresni. Tai
buvome suplanavę ją išsikepti –
neturėtų stebinti – Kaune tiesiog
labai jau norėjome valgyti... Tiesa,
neturėjau galimybių bendrauti šia
kalba. Beje, tikrai nebuvau vienin- pirmą kartą „medžioklė“ nepavyko,
tačiau kitą dieną sekėsi geriau. Taitelis, kuriam bendravimas rusiškai
gi, tekdavo skurdų racioną paįvaikėlė keblumų. Į institutą studijuoti
rinti ir tokiais būdais – kažką komatvažiuodavo lenkų, čekų, vokiečių
iš VDR. Kartu dokumentus pada- binuojant. Toks laikas buvo, nuolat
privalėdavome suktis iš įvairiausių
vė Marijonas Giedrys. Jam taip pat
situacijų. Na kad ir susisiekimo
rusų kalba iš pradžių nebuvo itin
lengva. Bet mes su Marijonu nebu- tarp instituto ir Jauzos problema.
vome vieninteliai lietuviai institute. Šį atstumą turėdavome įveikti trauKaip vėliau paaiškėjo, dar studi- kiniais, o bilietai juk kainavo... Vyresni studentai mus gana greitai
javo ir jau rengėsi kurti diplominį
darbą Vytautas Žalakevičius. Ins- „paprotino“ stebėti, kuriame vagone
titute sutikau režisūrą studijuojan- eina kontrolierius, ir taip pat judėti:
jeigu kontrolierius nuėjo iš antro
čius Vytautą Dabašinską ir Vytautą
į trečią vagoną, privalėjai bėgti į
Mikalauską. Irena Selezniovaitė
pirmą... Žinoma, toks migravimas
mokėsi redaktūros. Operatoriaus
ne visuomet baigdavosi sėkmingai,
specialybę studijavo dar vienas
lietuvis, dabar gyvenantis Minske. retsykiais mus taip belakstančius
Deja, užmiršau jo pavardę... Mas- kontrolieriai pagaudavo ir išrašydavo baudas, tačiau, kiek pamenu,
kvoje mano sutikti žmonės buvo ta
nė karto nesu jų mokėjęs.
pirmoji karta, kuri ir ėmėsi kurti
Tačiau grįžkime prie studijų. Gielietuvišką kiną.
Tiesa, čia dar reikėtų pridurti, drį į savo kursą paėmė Gerasimovo
žmona (aktorė Tamara Makarova, –
kad prieš važiuodamas į Maskvą
Kultūros ministerijoje gavau Lie- red. past.), kuri pareiškė padarytuvos respublikos siuntimą, kuris, sianti iš Marijono aktorių. Jis tikrai
buvo įdomaus tipažo ir, kiek teko
savaime aišku, palengvino man
matyti, kūrė visai neblogus vaidmekelią į studijas. Žinoma, nepaisant
siuntimo, egzaminus reikėjo laiky- nis. Tiesa, vėliau Marijonas pasuko
kitu keliu, nes vadinamoji konkreti. O tam, kad šį barjerą lengviau
taus režisieriaus „masterskaja“
perliptume, mums buvo suteikta
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arba, kitaip tariant, meistriškumo
dirbtuvės, rengdavo ir aktorius, ir
režisierius. Dėstytojai stebėdavo
studentus, siekdami susidaryti
visapusišką vaizdą, kuri profesija
jiems padės atsiskleisti geriausiai.
Tuomet institute mokėsi ir garsioji rusų aktorė Liudmila Gurčenko, Zinaida Kirijenko. Režisūrą
studijavo Aleksejus Saltykovas. Tas,
kuris „Pirmininką“ pastatė. Mane
priėmė į dokumentinio kino režisierių kursą. Mūsų „masterskaja“
vadovavo Grigorijus Širokovas, ko
gero, tuomet garsiausias montažo
meistras.
VGIK’o studentų amžius buvo labai įvairus – nuo trisdešimtmečių
iki aštuoniolikmečių, tokių kaip aš.
Mano kurse mokėsi ir ką tik mokyklą baigę jaunuoliai, ir jau gyvenimo patirties įgiję vyrai. Kaip jau
spėjęs pakariauti Vladimiras Feti-

nas, kuris vėliau sukūrė populiarų
filmą „Dryžuotasis reisas“. Tarp
mano bendrakursių buvo ir Merabas Kokočiašvilis, kuris vėliau dėstė
Vytautui V. Landsbergiui ir Tbilisyje studijavusiai lietuvių grupei.
Dar Vitia Archangelskis, kuris yra
mažiau žinomas nei ką tik paminėti mano bendrakursiai, nes dirbo
mokslo populiarinimo filmų kūrimo
srityje, kurią mes anuomet vadinome „naučpop“. Vėliau į mūsų kursą
atėjo armėnas Frunzė Dovlatianas –
Stalino premijos laureatas. Šią premiją jis gavo suvaidinęs „tautų tėvą“

Almantas Grikevičius su antrąja
režisiere Rita Grikevičiene

ir, beje, niekad nei šiuo vaidmeniu, M. Gorkio kino studijoje, o vėliau
nei už jį gautu apdovanojimu nesi- eidavome žiūrėti filmų į specialią
gyrė. Dovlatianas vėliau suvaidino „uždarą“ kino salę, kuri buvo įkurta
mieste. Šiose peržiūrose lankėsi ne
svarbų vaidmenį kuriant Armėnijos
kinematografiją. Šie paminėti reži- tik VGIK’o studentai, bet ir visi besidomintys kinu, todėl į jas pakliūti
sieriai ir kiti mano kurse studijavę
buvo gana sunku. Prireikdavo nežmonės yra „sugulę“ į įvairių kino
menko apsukrumo... Kartais tiesiog
enciklopedijų puslapius. Ne visų
praslydus pro susirinkusių žiūrovų
jų vardus bei nufilmuotus filmus
kojas. Šiose publikos gausiai lanpamenu. Todėl sklaidydamas vieną
ar kitą tomą vis atgaivinu atmintį... komose peržiūrose buvo rodomi ir
Kino institutas stengėsi studen- užsienio, ir tarybiniai filmai. Štai
tams suteikti aukštąjį išsilavinimą, taip kasdien žiūrėdami filmus mes
galų gale pradėjome susivokti, kur
todėl kartu su specialybės dalykais
patekome ir ką turėtume daryti. Būbuvo dėstoma ir Rusijos, ir užsienio
tent šie nauji kultūriniai akiračiai ir
šalių istorija, visos tos socialistinės
ekonomikos, daug ne visai reikalin- sukėlė didelę sumaištį mano galvoje.
gų dalykų ir gana daug disciplinų, Dabar, žvalgydamasis į savo studijų
kurios turėjo mums padėti pasi- metus, suprantu, kad ši sumaištis ir
rengti režisieriaus darbui. Pavyz- po to sekę sprendimai buvo iš dalies
džiui, „aktoriaus meistriškumas“ nulemti to, kas aš buvau ir kokį baarba „operatoriaus meistrišku- gažą atsinešiau į VGIK’ą. Pateiksiu
mas“... Bet operatoriaus meistriš- vieną pavyzdį. Mano kurse studentų
iš Gruzijos buvo nedaug, gruzinai
kumo mokėmės ne filmuodami, o
studentai buvo tarsi uždara šeima,
fotografuodami. Institutas kamerų
į kurią buvo sunku pakliūti. Nežineturėjo, todėl ir filmuoti mokantis
nau kodėl, bet buvau priimtas brolių
„operatoriaus meistriškumo“ buvo
neįmanoma. Nenuostabu, kad ope- Eldaro ir Georgijaus Šengelajų. Jie,
užaugę aktorės ir režisieriaus šeiratorystės įgūdžių bei apšvietimo
moje (tėvas Nikolajus Šengelaja nuo
subtilybių mokėmės stebėdami
mechaninę kamerą, kurią reikėjo 1928 m. kūrė filmus), puikiai išmanė
ne tik gruzinų kultūrą, kuri buvo
sukti ranka. Specialybės paskaitose
dažnai tekdavo susidurti su įran- aukštai vertinama ir žinoma visoje
Tarybų Sąjungoje, bet ir rusų kulgos stygiumi, tiesiog trukdančiu
tūrą. Viena vertus, toks kultūrinis
mokytis. Pavyzdžiui, paskutinio
kurso studentai, būsimi režisieriai, bagažas žmogui, norinčiam susiediplominius darbus gynėsi remda- ti gyvenimą su kūrybine profesija,
miesi tik režisūriniu scenarijumi. yra būtinas. Kita vertus, žinau labai
daug gerų režisierių, kurie tapo kino
Jei kam nors iš komisijos narių
kūrėjais nebaigę jokio kino institukildavo kokių nors klausimų arba
poreikis ką nors patikslinti, būsi- to. Pavyzdžiui, prancūzų Naujosios bangos režisieriai, tokie kaip
mieji režisieriai turėjo atsakinėti
François Truffaut, Jeanas-Lucas
pirštu vedžiodami po ekraną...
Godard’as, tapo didžiais meistrais
Kita vertus, ne viskas mūsų
studijų metais buvo taip jau vie- žiūrėdami filmus. Būtent sėdėdami
tamsioje salėje ir žiūrėdami į ekranareikšmiškai prastai. Institutas
ną jie suformavo savitą supratimą
savo studentams, nepaisant visokių
apie būsimo kino meno esmę, sutrūkumų ir nepriteklių, davė tikrai
daug. Juk mums buvo suteikta ga- vokė kino kalbą. Tad visai nebuvo
būtina ryžtis tam, kam aš ryžausi...
limybė lankytis visuose Maskvos
Baigdami pirmą kursą susipažiteatruose – gavę „kontramarkes“,
nome su italų neorealizmo filmais.
patekdavome į Maskvos dailės
teatro ar J. Vachtangovo teatro Atrodytų, viskas eina gera vaga – tu
spektaklius. Be to, galėjome lan- mokaisi, žiūri spektaklius, kuri etiudus, analizuoji savo ir draugų kūrykytis ir uždarose kino peržiūrose

bą... Ir staiga, vieną dieną, pasirodo, problema... Ją man išspręsti padėjo
Vytautas Žalakevičius. Jis buvo ką
kad to per mažai, kad tu nesijauti
tikru kūrėju, nejauti medžiagos, tik grįžęs iš Krymo, ten kažką veikė.
Mane jam pristatė, o aš ir sakau:
todėl imi nebematyti savo ateities.
Norėjome mes to ar ne, mus „Žinai, turiu tokią problemą...“ Perrengė būti tarybiniais režisieriais, skaitęs darbą, Žalakevičius mane
tarybinio kino meistrais. Dzigos Ver- išjuokė: „Negalima taip rašyti! Tu
gal išprotėjai, kad neši šitokius
tovo ir kitų kūrėjų montažo mokykla
daiktus?!“ Išgirdęs tokį vertinimą,
nebuvo pripažinta ir vertinama. Tai
sutrikau: „O ką man rašyti?“ Į
buvo atmestas, užribio menas. Mes
privalėjome kurti filmus apie darbi- klausimą Vytautas sureagavo raninkus, turėjome savo kino pasako- miai: „Palauk, rytoj ateik – aš tau
jimais mokyti žiūrovus „gražaus gy- ką nors iš mokyklos istorijos pavenimo“. Bet gilesnio žvilgsnio į tai, rašysiu...“ Taip ir nutiko. Rytojaus
dieną jis parašė man trijų puslaką darome, tarsi ir nebuvo. Todėl
pių darbą, kuris lengvai prasprūdo
ir kartoju – tam, kad nufilmuotum
stambų, vidutinį ar bendrą planą, pro vertintojus. Bet aš tuo ne itin
džiaugiausi, nes buvo subrendęs
nereikia mokytis kino institute. Kita
jausmas, jog man VGIK’e ne vievertus, dažnai to nepakanka, reikia
gilesnio supratimo. Kurio nebuvo... ta... Ilgus vakarus prasiginčijęs su
bičiuliais gruzinais ir pamatęs tą
Suvokus tai, man pasidarė labai
akivaizdų kultūrinį skirtumą, apie
liūdna...
Taigi pirmų studijų metų pabai- kurį jau kalbėjau, pasiryžau palikti
goje susipažinau su neorealizmo ki- studijas Kino institute. Dabar tai
nematografu – Giuseppe De Santiso, gali nuskambėti drastiškai, tačiau
Vittorio De Sicos, Roberto Rossellini, aš to tiesiog negalėjau nuo savęs
Federico Fellini ir kitų režisierių
paslėpti.
kūryba. Pamatęs jų filmus, staiga
Kai su šiomis mintimis grįžau į
vėl atsidūriau Šančiuose... Italų ne- Lietuvą, Kauno bičiuliai, o vėliau
orealistai suteikė man galimybę iš
jau Maskvoje – jauni GITIS’o (Gonaujo pažvelgti į žmonių, kuriuos
sudarstvennyj institut teatralnopažinojau, istorijas. Kurias anks- go iskusstva – Valstybinis teatro
čiau vertinau ciniškai... Taip staiga, meno institutas, – red. past.) aktogavęs postūmį iš šalies, pradėjau
riai, sužinoję, kas dedasi mano galatrasti kažką tokio, kas galėjo būti
voje, dar bandė perkalbėti. Kaip
mano herojais, mano pasakojimais
ir VGIK’o vadovybė, pamačiusi
ir mano istorijomis. Bet neorea- mano pareiškimą. Pamenu, kaip
listinius filmus rusų kino kritikai, mane dekanate įtikinėjo, jog per
remdamiesi socialistinio realizmo
likusius ketverius mokslo metus tiprincipais, tuomet vertino labai kri- krai dar viską išmoksiu ir įveiksiu
tiškai. Maždaug taip – „da ladno...“ tuos mano pasirengimą studijuoti
Tai štai... Pirmo kurso pabaigoje
sugriovusius kultūrinius barjerus.
reikėjo parašyti stambesnį etiudą Tačiau argumentai manęs neįtikino,
tam, kad dėstytojai galėtų suprasti, juk jaučiausi esąs pats protingiauar tu nors kiek jauti kino kalbą... sias ir geriausiai išmanąs padėtį, į
Gavęs šią užduotį, aprašiau vieną
kurią pakliuvau... Nesileidau perŠančių istoriją. Po kiek laiko man
kalbamas nei draugų, nei dėstytojų
buvo pasakyta: „Tu viską pieši labai
ir mečiau studijas. Buvo pavasatamsiomis spalvomis“ (rusiškai tai
ris... Grįžau į Lietuvą ir man taip
skambėjo daug geriau – „u tebia
suspaudė širdį... Galvoje sukosi vietakoje čiornoje videnije“). Galuti- nas klausimas: „Ką aš padariau?!“
nis verdiktas buvo toks: „Nereikia
taip rašyti, nes mes negalėsime
Parengė
tavo darbo įvertinti!“ Išgirdęs šiuos
L i na K a m i nsk a i t ė žodžius, supratau, kad tai gali būti
Ja nč o r i en ė
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Tie, kurie 7-ajame dešimtmetyje
Tų dešimtmečių buvo beveik penki
ir atrodė, kad bus dar ne vienas, pradėjo rimtai domėtis kino menu
kad charakteringa Skirmanto Valiu- ir ieškoti spaudoje savo įspūdžių
paneigimo arba patvirtinimo, nelio figūra yra nekintama mūsų kino
peizažo dalis. Ir ne vien kino – te- mirktelėję abėcėlės tvarka išpyškins tris pavardes: Eustachijus
levizijos, fotografijos, žurnalistikos
teorijos ir praktikos... Nė dienos be Aukštikalnis, Saulius Macaitis,
Skirmantas Valiulis. Kiti atėjo po
eilutės, be nuolatinės visų medijos
jų. Žinoma, kino kritikos bandymų
rūšių refleksijos, nė savaitės – be
būta ir iki tol, tačiau tik šių autorių
Skirmanto recenzijos, apžvalgos ar
savotiškų pastabų iš kritiko dieno- pastangomis periodinėje spaudoje
susiformavo nuolatinio filmų vertiraščio viename ar kitame arba net
nimo tradicija. Pirmiausiai – „Litekeliuose spaudos leidiniuose.
ratūroje ir mene“, vėliau – dienrašO ir pats Skirmantas atrodė
čių kultūriniuose puslapiuose, dar
visuomet toks pat, dešimtmečius
nesikeičiantis ir nekeičiantis ka- kiek vėliau – „Savaitės ekrane“ ir
daise pasirinkto išorinio įvaizdžio, „Kine“, kurio antruoju vyriausiuoju
nesenstantis. Visuomet žvalus, redaktoriumi (po Romualdo Norkaus) Skirmantas buvo 1973–1974
energingas, ironiškas, santūrus ir
kiek paslaptingas, neperprantamas. metais. Eustachijus anksti pasiEsantis ir šalia, ir kažkur kitur, tiks- traukė iš šios nedėkingos profesijos,
Saulius ir Skirmantas liko jai ištikiliau – iš to „kažkur“ matantis tave
mi iki galo. Nors nežinau, ar kritiką
kaip nuluptą. Tik praėjusį rudenį
(kino, fotografijos) Skirmantas laikė
susitikęs jį gatvėje iš sulėtėjusios
svarbiausia savo veiklos sritimi, –
eisenos ir neįprasto išsiblaškymo
ar, veikiau, įsiklausymo į save, pa- gal kur kas svarbesnis jam buvo
bendravimas su studentais, nuo kugalvojau – kažkas pasikeitė. Ir vis
rių, pernai pastūmėtas į pensiją, jis
tiek – sausio 28-osios rytą telefonu
atskriejusi žinia – mirė Valiulis – buvo dramatiškai atskirtas.
Apskritai žinau apie jį vos „du ar
buvo it perkūnas iš giedro dangaus.
Mane ji pasiekė Roterdamo festiva- tris dalykus“, anot kritikų pamėglyje, per filmo peržiūros pertrauką. tos iš Godard’o filmo pavadinimo
pasisavintos klišės. Skirmantas
Tai buvo keturių valandų trukmės
niekada nepriklausė neformalioms
kito – Sodankiulės – kino festivalio
profesinėms kuopelėms, jam nereikronika. Vadinamasis Vidurnakčio
kėjo bendraminčių, jis nepretendasaulės kino festivalis, vykstantis už
speigiračio Suomijoje, įžymus tuo, vo būti guru ir visuomet stovėjo tarkad sugeba pasikviesti ir prašne- si nuošalyje, budriai saugodamas
asmeninį gyvenimą. Jo namuose
kinti garsiausius pasaulio kino
Naujojoje Vilnioje, Jurginų gatvėrežisierius. Interviu su festivalio
je, buvau tik keletą kartą (kai dar
svečiais – tai tarsi XX a. antrosios
neturėjo telefono), akies krašteliu
pusės kino antologija. Mūsų kartos
mačiau jo didžiulę biblioteką, užkino antologija. Ir staiga, per filmo
vidurį, – žinia apie kino kritiko mir- imančią atskirą sodybos pastatą.
Labiausiai įsiminęs kartas buvo
tį... Ką tik ekrane kalbėjo Milošas
Formanas: apie „Skrydį virš gegu- 1989 m. pavasarį, kai Kinematografininkų sąjungos suvažiavime
tės lizdo“, apie tai, kad Keno Kesey
knyga jam buvusi ne amerikiečių li- vykstant atkaklioms grumtynėms
dėl valdžios, grupė „sąmokslininteratūra, o grynų gryniausias čekų
kinas, jo paties gyvenimo patirtis. kų“ – Teresė Bancevičiūtė, Gytis
Mūsų gyvenimo patirtis... Teatlei- Lukšas, Saulius Šaltenis ir aš – susiruošėme pas posėdyje nedalyvavusį
džia man Skirmantas, bet juk žinią
apie mirtį mes visuomet suasme- Valiulį prašyti, kad sutiktų balotiruotis į pirmininko postą. Būtent
niname, ieškodami savų sutapimų
ir įžvelgdami juose savą simboliką. todėl, kad nepriklauso grupuotėms,
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kad yra telkianti, o ne skaldanti asmenybė. Sutiko ir buvo išrinktas.
Niekuomet nevengė atsakomybės.
Kaip ir 1991-ųjų sausį, kai vadovavo Lietuvos radijui ir televizijai.
Žinau apie jo darbštumą ir pareigingumą. Paprašytas recenzuoti bet
kokį filmą, niekada nėra atsisakęs
ar netesėjęs pažado. Nėra susiraukęs, nusisukęs į šalį, esą tai laiko
gaišatis ir apskritai vertinimo nenusipelnęs niekalas. Kai sykiu nuvažiuodavome į Lagovo kino festivalį, rytais dar nepraplėšęs akių
girdėdavau Skirmanto plunksnos
skrebenimą. Konspektuodavo, žymėdavosi, skaitydavo, žiūrėdavo
viską (įskaitant nepakenčiamus
mūsų televizijų kanalus). Visose
redakcijose pagarsėjęs neįskaitoma valiuliška rašysena, paskutiniais
metais išmoko dirbti kompiuteriu.
Ir jei reikėtų įvardyti svarbiausią
jo ypatybę, sakyčiau, kad tai ne tik
nuolatinis žinių troškimas, „mokymasis visą gyvenimą“, bet kone
vaikiškas smalsumas viskam, kas
dar nežinoma, nauja.
Kritiko profesija atspindi ir
žmogiškąsias silpnybes: savimylą, gražbylystę, norą pasipuikuoti.
Skirmanto tekstams tai svetima.
Rašydamas ir apie silpnus filmus,
jis visuomet ieškojo teigiamų bruožų, nemosavo kritikos vėzdu ir netgi
neabejotinai neigiamas nuostatas
sušvelnindavo sau įprastu žodžių
žaismu ir kalambūrų ironija. Nieko pernelyg rimto. Postmodernistiniam kinui – postmodernistinį
vertinimą. Buvo atlaidus ir be galo
palankus jaunajam kinui. Toks truputį vaikiškas sudėtingos gyvenimo
patirties žmogaus solidarumas.
Kita vertus, savo darbą, jei norite – misiją, Skirmantas traktavo
be galo atsakingai: viskas privalo
būti paminėta, aptarta, tapti medžiaga būsimiems analams. Ir jeigu
surinktume spaudoje išblaškytus jo
tekstus į viena, išeitų mažiausiai
subjektyvi ir ryškiai valiuliška daugelio temų beveik pusės amžiaus
kino istorija.
L i na s V i ldž i ū na s

A. Aleksandravičiaus nuotr.

Dešimtmečiai su Skirmantu
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knygos

Šiupinys Šoblei atminti

Kino režisierius Kristijonas Vildžiūnas, dalindamasis prisiminimais apie lietuvių kino legendą
Henriką Šablevičių (Šoblę), papasakoja istoriją, jam nutikusią
prieš stojamuosius egzaminus į
TV režisūrą Muzikos akademijoje.
O istorija štai tokia. Šoblės namuose vyksta keista konsultacija.
Šoblė sako K. Vildžiūnui: „Matai,
kieme žiguliukas stovi... O kas bagažinėj?..“. K. Vildžiūnas bando
kažką išmąstyti: „Gal atsarginis
ratas, įrankiai kokie, laužtuvas...“.
Šoblė jau nerimauja: „Kas dar,
ką nors įdomesnio sugalvok!..“.
K. Vildžiūnas apsisprendžia: „Gal
bulvių maišas!..“. Šoblė netenka
kantrybės ir drebia: „O gal lavonas!?..“.
K. Vildžiūnas, reziumuodamas
šį savo kinematografinės pradžių
pradžios nuotykį, teigia tuomet
supratęs, kad kine reikia visur
ieškoti „lavono bagažinėje“ – ir
viskas bus gerai.
O atsiminimų knygose „lavono
bagažinėje“ ieškoti nebereikia –
jis ten jau yra, tūno sau įkalintas
tarp blunkančių gimimo ir mirties
datų, slidžių praeities kietviršių,
paglamžytų archyvinių stop kadrų, kartais išdavikiškų atminties
grimasų. Taip ir turi būti – nieko
čia nepadarysi. Svarbu tik, kad nebūtų apšmeižtas, neteisingai pa60 kinas_2011/1 (313)

į gyvenimo pabaigą pasidarė labai
nes netekties skausmas jau seniai
sentimentalus, dažnai apsiašarosusigėrė į debesis, ir ten, kur jis
davo, arba kad kino studijoje už
žiojėjo – jau spindi vaivorykštė.
O kalbant rimčiau ir konkrečiau, akių buvo vadinamas „muchomoru“ (Julija Gruodienė ir Rimantas
šios atsiminimų knygos tekstų
Gruodis); yra ir laisvesnių, ir kiek
margumyne surasi visko: yra čia
pakylėto, nekrologinio kalbėji- labiau akademinio pobūdžio kino
kritikių pasvarstymų apie Šamo (Skirmantas Valiulis, Pranas
Morkus, Gytis Lukšas); yra pa- blevičiaus vietą lietuviško kino
hierarchijoje ir istorijoje (Rūta
liudijimų daugiau apie save nei
Oginskaitė, Živilė Pipinytė); yra
apie Šoblę (Jonas Gricius, Inesa
Kurklietytė, puikus Andriaus Šiu- begalinės mokinių meilės Šoblei ir
šos esė); yra gana valdiškų, tar- privalomo pieteto jo atžvilgiu bei
nybinių pareiškimų-pranešimų su „ditirambinių ačiū“ su įdomiomis,
kartais netgi kritiškomis pastabonuveiktų darbų aprašais (Janina
mis (Augustinas Gricius, Arūnas
Lapinskaitė, Ona Pakėnienė); yra
gana sėkmingų bandymų nupieš- Matelis, Ramūnas Greičius, Kristi grupinį Šoblės kartos kinema- tijonas Vildžiūnas, Jokūbas Vilius
tografininkų – Arūno Žebriūno, Tūras, Agnė Marcinkevičiūtė, DoVytauto Žalakevičiaus, Jono Gri- natas Ulvydas, Giedrė Beinoriūtė,
Vytautas V. Landsbergis); yra konciaus, Petro Abukevičiaus, Vytauto
Dabašinsko, Raimondo Vabalo – krečių, darbinių kino praktikų prisiminimų (Algimantas Apanavičius,
portretą (Almantas Grikevičius);
yra viršininkiškų-funkcionieriškų Vidmantas Puplauskis, Romualdas
Fedaravičius, Vanda Survilienė,
pasvarstymų apie kolegą (Povilas
Rimtautas Šilinis, Algirdas TarvyPukys, Arvydas Reneckis); yra
paprasto kalbėjimo iš garažo kai- das, Dalia Kutavičienė, Kornelijus
Matuzevičius, Živilė Pilipavičienė);
myno ar prityrusio automobilisto
pozicijų (Gediminas Skvarnavičius, pagaliau yra ir draugų, šeimos
narių visai menkai artikuliuoto
Antanas Šurna); yra pabandymų
reminiscencijų rinkinio, išsviepakalbėti atviriau, pavyzdžiui, kad

A. Žižiūno nuotr.

Ramunė Rakauskaitė.
Šoblė. Atsiminimai apie
dokumentinio kino klasiką
Henriką Šablevičių.
Vilnius: „Dominicus Lituanus“,
2010 m., 252 p.

šlovintas ar apkaltintas, negražiai
be pagrindo apkalbėtas...
Šoblės autoriteto garbės sargyboje išsirikiuoja net 52 (jei
teisingai suskaičiavau) atminties
sergėtojai – vaikystės, teatro draugai, kino ir televizijos bendražygiai,
studentai, pagaliau artimieji, šeimos nariai.
Pradedant Vytautu Landsbergiu, prisimenančiu paprastą
Kauno berniuką Henką, kadaise
besibičiuliavusį su juo ir Jurgiu
Mačiūnu („Henriko filmai įsirėžė
į atmintį, jis man visada atrodė
labai įdomus ir daug dirbantis“),
ir baigiant Audriaus Stonio nekrologiniu atodūsiu, kad „nebėra
Henriko Šablevičiaus... talentingo
ir nepakartojamo... ir niekas niekada jo iš mūsų neatims...“.
Kažin, ar knygos užsklandai
šita, be jokios abejonės, nuoširdi
ir teisinga, bet spausdinto žodžio
požiūriu vargana „prakalba prie
kapo“ tinka. Knygos sudarytojai
Ramunei Rakauskaitei vertėjo
šiek tiek stipriau pakratyti savo
„vaizduotės bagažinę“ bandant
surasti dinamiškesnį, tikslesnį
knygos finalo sprendimo variantą,

džiančio patį Šoblę ir šią knygą
į tokias gana pavojingas, beveik
užribiškas „ūkų lankas“...
Visko čia yra. Ir, be abejo, ašarų... O kas lieka atmetus tas prisiminimų ašaras?.. Pasikartojimai,
kurie tokio pobūdžio knygose – neišvengiami, bet kai viršijama (arba
įsivyrauja) kritinė pasikartojamų
masė – darosi nykoka.
Ko gi labiausiai trūktų šitai
knygai?.. Ogi vadinamųjų „razinkų“ – laisvesnio, neformalaus,
nesukaustyto kalbėjimo, kažkokio
įsisiūbavimo, įsilingavimo, giluminio kvėpavimo. Deja, vyrauja
trumpametražiai, pusantro ar
dviejų mašinraščių apimties prisiminimų žybsniai, kartais blausokos žiežirbos, per kurias žvilgsnis
slysta greitai kaip per ledą, tik
retsykiais trumpam stabteldamas
ties įdomesne, netikėtesne situacija. Net neabejoju, kad daugelis
šios knygos dalyvių prie to, kas
jau pasakyta, tikrai turėtų dar ką
pridurti apie Šoblę.
Bėda ta, kad absoliuti dauguma prisimenančiųjų bando pasakoti savo prisiminimus, o šiaip
jau prisiminimais reikėtų dalintis,
bet kadangi nėra klausančiojo ar
klausiančiojo, žmogus lieka vienas
su baltu popieriaus lapu, su savo
atmintim, kuri, užklupta moralinio
imperatyvo, ima monumentalėti
ir sufleruoti, jog reikia kalbėti ne
apie kokias nors žavingas smulkmenas ir galbūt nereikšmingas
detales, kurios dažniausiai ir
būna pačios iškalbingiausios bei
įdomiausios, bet „apie reikšmingą
indėlį į mūsų kino istoriją, pedagogiką, katedros formavimą, didelį
būrį mokinių etc.“.
Paradoksalu, tačiau kai prisimenantysis gauna užduotį savaip
atverti prisimenamąjį, tiesiog būtina žūtbūt atverti ir patį prisimenantįjį, kažkokiu būdu jį atpalaiduoti, įtraukti į dialogą jeigu ne
su klausiančiuoju, tai bent jau su
pačiu savimi, kad jo kalbėjimas ir
mintys įgautų reikiamą pagreitį ir
kryptį, nes priešingu atveju viskas

daugiau ar mažiau sutrupa, sudyla ir lieka įvairios konsistencijos
prisiminimų duženos. O jų šioje
knygoje esama. Ir nemažai.
Ir dar. Knygos sudarytojas turi
žinoti arba nujausti, ką jis nori
išgirsti iš prisimenančiojo, ir tol
jį švelniai purtyti ir tardyti, kol
būtent tai, ko norima, tikimasi –
nuskamba, kol kažkas iš toli toli
tyliai skimbteli, ir tampa aišku,
kad seansas įvyko.
Čia vien gerų norų nepakanka –
reikia ir kantrybės, ir talento, ir
nuovokos, ir intuicijos, ir mokėjimo „vairuoti“ pašnekovą, reikia
disponuoti tikra, realia, o ne paviršutiniška, iš kažin kur prisigraibyta informacija. Laisva pavara čia
toli nenuvažiuosi.
Jeigu viso to nėra – lieka „tik
fonas, kuriame plazda raudona
vėliava arba šiaip kas nors“ (čia
citata iš Šoblės pedagoginio folkloro, kurią jis mėgdavo kartoti
norėdamas vaizdingai pabrėžti,
kad kadre viskas turi būti labai
konkretu). Šią citatą galima pratęsti dar vienu Šoblės aforizmu
jau iš Ramūno Greičiaus prisiminimų: „Kiekvienas kadras turi turėti rankytes ir kojytes, kad galėtų
geriau užsikabinti už kito kadro.“
Šitų „rankyčių ir kojyčių“ knygai
ir pristinga.
Knygos paantraštė skelbia, jog
tai „meilės šiupinys Šoblei atminti“. Meilės čia iš tiesų nors vežimu vežk, o geresnės prisiminimų
knygos Šoblė, ten kažkur aukštai
supamas nespalvotos 35 milimetrų
amžinybės, ko gero, nusipelnytų.
Gerai, kad padaryta. Bet galėjo
būti padaryta geriau. Gaila, kad
be kompaktinio disko su Šoblės filmais ir solidžios apimties bei lygio
autorinio straipsnio, kuris padėtų kompensuoti tam tikrą knygos
turinio ir struktūros palaidumą ir
viską sustatytų į savo vietas.
Va lda s G edg auda s
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Kelios Jacques’o Rancière’o
neparašytos mintys apie kino žiūrovo
emancipaciją
Kiekvienas žiūrovas jau yra savo istorijos aktorius; kaip ir kiekvienas aktorius,
kiekvienas veikiantis žmogus yra savo asmeninės istorijos žiūrovas.
Jacques Rancière „Emancipuotas žiūrovas“

„Emancipuotas žiūrovas“ – tai
2009 m. išleistos vis dar aktyviai
kuriančio vieno iš legendinės
1968-ųjų prancūzų kartos filosofo
Jacques’o Rancière’o knygos pavadinimas, taip vadinasi ir pirmoji
iš penkių knygoje spausdinamų
esė. Menas ir politiškumas yra
neatskiriami – ši mintis Jacques’o Rancière’o tekstus lydi jau
kelis dešimtmečius ir kaskart iš
naujo aktualizuojama besikeičiančiuose kasdienybės kontekstuose.
Visų penkių knygos esė analizės
objektas yra estetikos politika,
kurią trumpai galima apibūdinti
kaip šiuolaikinėje visuomenėje
vyraujančių meninių kalbėjimo,
žiūrėjimo bei veikimo būdų kritinę refleksiją. Nors Rancière’as
remiasi teatru bei šių dienų menu
bendrąja prasme, manau, prancūzų filosofo mintys tinka ir kino žiūrovo situacijai šiuolaikinės meno
teorijos kontekste.

Neišmanymas ir hierarchinių santykių atsisakymas
kaip intelektualinės
emancipacijos sąlygos
Rašydamas apie žiūrovo emancipaciją Rancière’as tęsia savo
ankstesniuose tekstuose („Neišmanėlis mokytojas“ bei „Nesutarimas“) jau pradėtas plėtoti mintis
apie nehierarchinio lavinimosi galimybę. „Emancipuotame žiūrove“
prancūzų filosofas kritiškai vertina
du XX a. vidurio kairiuosius intelektualus Guy Debordÿą ir Bertoltą Brechtą, diagnozuodamas
jų kritikos reginio visuomenės
atžvilgiu ribotumą. Iš tikrųjų, pasak Rancière’o, ne meno reginio
perteikimo ir žiūrėjimo technikos,
o politinės skirtys ir hierarchinės
sistemos, dalijančios visuomenę į
62 kinas_2011/1 (313)

reginio žiūrovus bei reginio veikėjus, yra diskutuotinas klausimas. Kitais žodžiais tariant, šių
dienų meno pasaulyje turėtų būti
persvarstomas ne žiūrovo ir reginio santykis, o pačios žiūrovo ir
reginio sąvokos. Apžvelgdamas
politinio meno istoriją ir pasikartojančius siekius meną integruoti
į aktyvaus gyvenimo sferą, žiūrovą žūtbūtinai paverčiant aktyviu,
Rancière’as klausia: „Ar karinga
pasyvaus vartojimo kritika ironiškai netapo liūdnu vartotojiškumo
visagalybės patvirtinimu?“
Kaip tinkamą nehierarchinės
intelektualinės žiūrovo emancipacijos pavyzdį Rancière’as
pateikia formalaus išsilavinimo
neturinčių, tačiau sugebančių mokyti bei mokytis žmonių situaciją,
jau žinomą iš ankstesnės filosofo
knygos „Neišmanėlis mokytojas“:
flamandiškai nekalbėjęs mokytojas Jacotot sugebėjo flamandų
vaikus išmokyti prancūzų kalbos.
Atsisakęs įprasto hierarchinio mokytojo–mokinio santykio, Jacotot
pasirinko kitokį mokymo būdą
ir tiesiog vesdavosi mokinius į
gamtą, kur jie kartu skaitydavo
prancūziškas knygas ir atsakymų
į nežinomus klausimus ieškodavo
stebėdami aplinką ir improvizuodami. Taip Jacotot atmetė gerai
išmanančio mokytojo stereotipą,
kuris grindžiamas mokytojo dominavimu formuojant mokinių
mintis. Anot Rancière’o, toks tradicinis mokymo būdas limituoja
ir riboja aptariamus dalykus, be
to, leidžia atsirasti hierarchinei
nelygybei tarp žinančiojo ir nežinančiųjų. Prancūzų filosofo teigimu, intelektualinė emancipacija
įmanoma ne paklūstant mokytojo autoritetui, bet individualiai

ieškant atsakymų ir juos nuolat
permąstant. Akcentuojant individualų mokymąsi reikia neišleisti
iš akių, kad mokiniai gali mokytis
be aktyvaus mokytojo vaidmens,
bet ne be paties mokytojo, kuris
intelektualinės emancipacijos
atveju, Rancière’o žodžiais tariant,
ne kvailina mokinius, o suteikia
galimybę stebėti bei veikti ir taip
mokytis patiems.
Taigi intelektualinė emancipacija atsisako tiek mokinio, tiek
mokytojo privilegijuoto aktyvumo
pasyvumo atžvilgiu ir skatina nuolat judėti link nehierarchinės lygybės, kai aktyvus tampa pasyviu ir
atvirkščiai. Pasak Rancière’o, būdamas mokiniu ir mokytoju vienu
metu, gali išgirsti ir pamatyti dar
nematyta ir negirdėta. Nuolatinis
judesys link naujo ir dar nežinomo, link galimybės kuriant naujas
pajautas brėžti naujas skrydžių linijas Rancière’o estetiką paverčia
politiška ir primena kito prancūzų
filosofo Gilles’io Deleuze’o mintis
apie nereprezentatyviąją meno
misiją.

(Ne)įvykusios žiūrovo
transformacijos kine
ir šiuolaikiniame mene
Skaitydamas Rancière’o tekstus pagalvojau apie kino žiūrovo
pozicijos kritiką šiuolaikinio meno
teorijoje. Šiuolaikinio meno teoretikai modernistinį žiūrovą (į
šią sąvoką įtraukdami ir kino
žiūrovą) gana dažnai apibūdina
kaip pasyvų, lengvai paveikiamą
ir naivų vartotoją, kuriam priešpriešinamas aktyvus šiuolaikinis
žiūrovas, įsitraukiantis į meno
kūrinio kūrimą, tampantis kūrybos proceso dalyviu ir autoriumi.
Nesigilinant į kino ir šiuolaikinio

meno specifikas, toks nuospren- centruotomis kasdienio gyvenimo
dis kino žiūrovui gali pasirodyti
situacijomis. Šiuolaikinėje meno
teisingas ir pačiu laiku. Juk ir
teorijoje plačiai naudojamas ir
Rancière’o nuomone, nekvestio- „dalyvavimo meno“ (participatory
nuojamas pateiktos vizualinės art) apibrėžimas, taip pat akcepinformacijos priėmimas jau yra
tuojantis aktyvų šiuolaikinio meno
mokytojo (kūrėjo – režisieriaus, žiūrovo ir kūrinio santykį, kurio
prodiuserio) dominavimas žiū- vartojimo pradžia siejama su inrovo atžvilgiu. Bet ar tikrai kino
tensyvia interaktyvaus videomeno,
žiūrovas yra pasmerktas būti
gyvojo teatro bei nepriklausomos
pasyviu mokiniu hierarchinėje
TV plėtra 8-ojo dešimtmečio pameno kūrinio ir žiūrovo sistemo- baigoje. Žiūrovo aktyvumo svarbą
je? Mano manymu, dėl kino meno
pabrėžia ir naujųjų medijų teoformų įvairovės toks klausimas
retikai, konstatuojantys naujųjų
skamba pernelyg abstrakčiai ir
medijų interaktyvumo nulemtą
bet koks vienaprasmis atsakymas
pasyvaus kino žiūrovo pabaibūtų netikslus ir nepilnas. Antra
gą (žr.: Lev Manovich, „Naujųjų
vertus, atsakymų į šį klausimą
medijų kalba“; Mark Hansen,
svarstymas šiandien tampa neiš- „Naujoji filosofija naujosioms mevengiamas dėl jau minėtų šiuo- dijoms“). Nesigilinant į esminius
laikinio meno bei naujųjų medijų
paminėtų sąvokų skirtumus, gateoretikų generalizacijų, konsta- lima teigti, kad ir „sąsajų meno“,
tuojančių kino mirtį ir beviltišką
ir „dalyvavimo meno“, ir naujųjų
jo žiūrovo ateitį.
medijų teorijos pasisako žiūrovo
Dar 1996 m. ypač produkty- aktyvumo ir meno kūrinio subjekvus šiuolaikinio meno manifestų
tyvumo naudai. Todėl iš pirmo
ir sąvokų „gamintojas“, prancū- žvilgsnio atrodo visai logiška, kad
zų meno kuratorius ir teoretikas
kinas šiame teoriniame diskurse
Nicholas Bourriaud pasiūlė var- nustumiamas į praėjusios meno
toti „sąsajų meno“ (relational
praktikos poziciją, o kino žiūrovas
art) sąvoką naujoms kryptims
prilyginamas ekrano vergui.
šiuolaikiniame 9-ojo dešimtmečio
Vis dėlto, mano nuomone, toks
mene apibūdinti. Knygoje „Sąsajų
nuosprendis kino žiūrovui neatiestetika“ („Relational Aesthetics“)
tinka tikrovės. Viena vertus, šiuoBourriaud teigia, kad šiuolaikinių
laikinio meno žiūrovo aktyvumas
meninių praktikų tikslu vis daž- yra gana neaiškus ir kritikuotinas,
niau tampa momentinės inter- priklauso nuo konkrečių meno
subjektyvios kuriančių žiūrovų
praktikų vertinimo. Reikia prisąsajos, reiškiančios šiuolaikinio
siminti, kad apžvelgdamas meno
meno objekto materialumo nyki- istoriją ir siekį integruoti meną
mą. „Sąsajų meno“ apibrėžime, į aktyvaus gyvenimo sferą bei
kuris pastarąjį dešimtmetį buvo
paversti žiūrovą aktyviu dalyviu,
plačiai vartojamas ir ne mažiau
Jacques’as Rancière’as teigia,
kritikuojamas, kuriančių žiūrovų
jog žiūrovo emancipacija prasiaktyvumas yra esminis veiksnys. deda tik suvokus, kad žiūrėjimas
Remdamasis šia minties logika
į pasaulį jau yra pasaulio transBourriaud kritikuoja kino meno
formacija ir jo keitimas. Pasak
praktiką kaip stabilizuojančią
filosofo, būti žiūrovu nėra ir niežiūrovų galimybes ir neleidžian- kada nebuvo pasyvi būsena, kučią atsirasti intersubjektyvioms
rią privalomai reikėtų aktyvuoti,
sąsajoms. Anot jo, priešingai nei
greičiau atvirkščiai, būti žiūrovu
kine, „sąsajų meno“ kūrinys tam- yra natūrali kasdienė žmogaus
pa aktyvus, nuolat perkuriamas
situacija. Todėl emancipuota
ir besiskleidžiantis, todėl naująją
bendruomenė – tai bendruomeestetiką Bourriaud lygina su iš- nė, kuri geba matyti, mąstyti ir

išversti į savo kalbą tai, ką mato, minties santykiui, kai yra įmanokurios nariai lavinasi patys: atsi- ma vaizdo pasirinkimo arba pasirinkdami, lygindami ir interpre- priešinimo vaizdui galimybė, kai,
tuodami. Tad, sekant Rancière’o
anot lakios Gilles’io Deleuze’o framintimi, meno praktikos turėtų
zės, ekranas tampa smegenimis.
kvestionuoti nelygybę tarp žiūro- Todėl, manau, fiziškai pasyvaus,
vo ir vaizdinio ir kviesti žiūrovus
bet intelektualiai aktyvaus kino
interpretuoti ir transformuoti
žiūrovo emancipacijos galimybė
vaizdinius, versti juos savomis
yra ne tik įmanoma, bet ir gana
istorijomis. Tuo tarpu žvelgiant
dažna, nors šiuolaikinė meno teį „dalyvavimo meno“ praktikas
orija bei filosofija tai ir ignoruoja.
gana dažnai galima kalbėti tik
Kita vertus, negalima pamiršti
apie sensomotorinę (kūnišką ir
jau minėtojo kino žiūrovo poziciinstinktyvią) žiūrovo stimuliaciją, jos apibrėžimo abstraktumo. Be
jo kūno atsakus į meno kūrinyje
jokios abejonės, reprezentacinis,
pateikiamus dirgiklius arba jau
struktūruotas, orientuotas į kino
žinomų kasdienių praktikų atkar- rinką, net rengiant studentus kino
tojimą žaidimo būdu, dažniausiai
mokyklose, populiariojo kino mosiekiant pramoginių tikslų. Tokių
delis gali būti pelnytai pavadintas
praktikų begalės. Pavyzdžiu galė- hierarchizuota meninio reginio
tų būti Nicolas Bourriaud mėgs- praktika, įtvirtinančia intelektualinio pasirinkimo neturinčio
tamo sąsajų menininko Rirkrito
Tiravanijos valgymo performan- žiūrovo bei griežtai sukonstruoto kūrinio santykį. Maža to, toks
sai netikėtose miesto erdvėse
kino mokymo metodas gali būti
arba Marko Hanseno mėgstamo
videomenininko Jeffrey Shaw in- pavadintas paklusnių mokinių ir
teraktyvūs „įkūnijimo“ eksperi- „viską žinančių“ mokytojų hierarchinių santykių įtvirtinimu. Kaip
mentai. Abiem atvejais, nors jie
teigia Pietų Kalifornijos universiir labai skirtingi, matome pasyvų
teto profesorius Jeanas-Pierre’as
žiūrovo aktyvumą, jam nereikia
ypatingų intelektualinių pastan- Geuensÿas, „šiandien retai mokomasi kino, dažniausia kino yra
gų. Ar tokiose meno praktikose
mokoma“. Bet tam galima būtų
žiūrovas savo pastangomis tikrai
siekia nehierarchinės emancipa- skirti atskirą straipsnį, o šį norėtųsi užbaigti, mano nuojauta, vis
cijos, apie kurią rašo Jacques’as
Rancière’as? Juk, pasak filosofo, dar aktualia Gilles’io Deleuze’o
atstumas tarp matomo objekto ir diagnoze: „informacijos šiuolaižiūrovo minties atveria dėmesin- kinėje visuomenėje nebetrūksta,
trūksta tik kūrybiškumo“. Beliegumo pasauliui ir kūrybiškumo
ka tikėtis, kad šiuolaikiniam kino
galimybes, tuo tarpu „dalyvavimo
žiūrovui netrūks naujų atviros
meno“ praktikose atveju žiūrovo
aktyvumas dažnai tiesiog suma- formos bei turinio kino kūrinių,
kurie leis ir toliau išsaugoti išskiržina galimybę matyti, atsirinkti
tinę pasyviai aktyvią kino žiūrovo
ir interpretuoti – sąlygas, kurias
poziciją.
Rancière’as nurodo kaip būtinas
žiūrovo emancipacijai.
Prisiminus Gilles’io Deleuze’o
L uk a s B r a š i šk i s
kino filosofiją, žiūrovo aktyvumas nebūtinai reiškia kūnišką,
sensomotorinį judesį, nors šiuolaikinio meno ir naujųjų medijų
teorijos tai ir ignoruoja. Dažnai
yra atvirkščiai, žiūrovas priešais
ekraną gali tapti intelektualiai
aktyvus – kai jis turi laiko vaizdokinas_2011/1 (313) 63

feljetonas

Daddy, wake up!

nuogas stovėdamas po dušu). Bet
asižiūrėjusi pirmąjį
Kopenhagos karališ- man Chuanas labiau priminė kito
milžiniško „projekto“ idėjos apsėskosios operos meno
vadovo Kaspero Holte- tą „Kvepalų“ personažą.
Tiesa, fone yra nuostabusis
no kino opusą – operą „Don Žuanas“
(„Juan“, 2010), prisiminiau šūkį, Budapeštas. Naktį jame vis dar
klaidžioja Austrijos–Vengrijos
kurį pasaulinė reklamos agentūra
imperijos šešėliai ir kvapai, ir tai
„Saatchi and Saatchi“ sugalvojo
Londono Viktorijos ir Alberto mu- bene vienintelė filmo sąsaja su Mozartu ir jo opera, žinoma, neskaiziejui. Jis skambėjo taip: „Geriausia
tant muzikos bei siužeto griaučių.
kava, be to, dar ir visai neblogas
Bet stereotipai, naujakalbe, arba
muziejus“ („An ace cafe with quite
a nice museum attached“). Šiek tiek vadinamąja oro uosto anglų kalba,
perdarius, šūkis tiktų filmui: „Įspū- garsaus danų scenaristo Morgenso
dingas pusantros valandos video- Rukovo perrašyti operos žodžiai
užgožė net Budapešto grožybes.
klipas, be to, dar ir visai nebloga
Užsimerkti ir tik klausytis muMozarto muzika.“
zikos bei puikių balsų nepavyks,
Pavadinimo Don Žuanas, filme
nes išgirdęs dainininkę rypaujant
vadinamas tiesiog Chuanu, yra
mergišius menininkas. Jis įgyven- „Daddy, wake up!“ atsimerksi net
prieš savo valią.
dina genialų projektą, todėl yra
Neabejoju, kad šį filmą kūrusių
pasirengęs suvedžioti kiekvieną
sutiktą moterį, o Chuano asisten- menininkų tikslai buvo patys kilniausi. Prieinamai kuo platesnei
tas Leporelas jo meilės nuotykius
fiksuoja skaitmenine kamera. Pro- publikai pateikti genialią operą,
kurios premjera įvyko neatmenajektas įgyvendinamas sėkmingai
mais 1787 metais. Įtikinti, tarkime,
(Leporelo kompiuteryje – daugiau
kaip tūkstantis „dokumentuotų“ trilerių ir erotinių filmų gerbėjus,
kad kartais ir opera jiems gali
moterų), kol Chuanas atsitiktinai
pasiūlyti visai neblogą pramogą.
nužudo aukštą policijos karininką
(kuris kažkodėl vilki rusišką kari- Sužavėti išprususius Vakarus išninko uniformą). Šis grįžo namo, skirtine Rytų ir Vidurio Europos
kai Chuanas buvo su jo dukra: egzotika. Manau, kad kūrėjai
išvardytų tų tikslų dar daugiau,
pamatė ją operoje, žiūrėdamas
tradicinį W. A. Mozarto „Don Žu- bet man įdomesnė jų logika. Jie
ano“ pastatymą. Po šio nelaimin- naudojasi šių dienų masinės kultūros įnagiais ir įvaizdžiais, nes
go įvykio Chuaną persekioja ne
tik policija, bet ir nepažįstamasis, yra įsitikinę, kad žiūrovai nepajėgs pasižiūrėti ekrane tiesiog kikuris, kaip paaiškėja finale, yra
menininko antrininkas, jo susidve- nematografinės originalaus „Don
Žuano“ versijos. Kad šiuolaikiniai
jinusios sąmonės ar kaltės jausmo
menininkai turi kurti projektus,
vaizdinys.
Holteno filmas atrodo lyg sudė- nes žiūrovams reikia gerai virškinamos košelės. Tas begalinis noras
liotas iš banalybių kaladėlių. Jis
tobulai sterilus (pradedant kostiu- rūpintis mūsų virškinimo sistema
mais ir baigiant interjerais), klipiš- atsiranda ne todėl, kad jie, menininkai, mus laiko kvailesniais ar
kai spindintis ir ryškių reklamiškų
naivesniais už save. Atvirkščiai –
spalvų, perkrautas „fuck you“ bei
jie nori mums padėti prisiliesti
„mat’ tvoju“ (Leporelo dar ryškus
rusiškas akcentas), gaudynių ir po- prie tikro meno ir kad tas prisilietimas vyktų kuo neskausmingiau
licijos automobilių, yra ir bohemos
vakarėlis, vykstantis, suprantama, ir maloniau. Trumpai tariant, jie
jaučiasi tikri demokratai, nešantys
įspūdingame Chuano „lofte“, ir
didįjį meną aptingusioms ir kičo
gana daug erotikos bei nuogybių
persivalgiusioms liaudies masėms.
(vieną ariją Chuanas sudainuoja
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„Koriolanas“, 2011

„Don Žuanas“, 2010

Kultūros institucijos vis dažniau
tampa pramogų tiekėjomis arba
skatinamos jomis tapti. Iš mokyklų ar studijų programų dingsta
vis daugiau „sunkių“ kūrinių, esą
mokinių nereikia perkrauti informacija. Pamažu įsigali pigus
populizmas ir pataikavimas publikai. Įsigali principas: „Viskas
prieinama.“ Nori būti menininkas – būk, nesvarbu, ar gali juo
būti. Nori būti meno vertintojas,
būk, nors neturi elementarių žinių.
Taip pamažu visose srityse įsigali
lygiavos principas, vidutinybės ir
banalybės kultas.
Vis dažniau suabejoju, ar verta
klasiką perkelti į mūsų dienas.
Šiemet Berlyne mačiau Ralpho
Fienneso režisūrinį debiutą „Koriolanas“. Williamo Shakespearo
tragedijos herojai – IV a. pr. m. e.
Romos miestiečiai rengia demonstracijas, kurias vaiko neperšaunamas liemenes vilkintys kariai, politikų debatai iš senato persikelia

į televizijos studijas, žiniasklaida
manipuliuoja visuomenės nuomone, o pilietinio karo vietovaizdžiai
gerai atpažįstami, nes Fiennesas
filmavo ten, kur palyginti neseniai
baigėsi kruviniausias XX a. pabaigos karas, – Balkanuose.
Iš pradžių net sunku patikėti,
kad iš aktorių lūpų girdi 1607 m.
parašytus žodžius. Ir jie skamba
tiksliai bei įtikinamai. Fienneso
(jo vaidinamas pagrindinis filmo
herojus, ištremtas iš miesto, sudaro sutartį su priešais) pastangos
akivaizdžios. Jis nori atskleisti politikos, manipuliacijų ir populizmo
esmę. Bet filmui pasibaigus supranti, kad noras parodyti, koks
aktualus Shakespeare’as ir mūsų
laikais, vis dėlto baigėsi menininko pralaimėjimu. Šiuolaikiškas
tragedijos perskaitymas užgožė
jos esmę, kuri slypi ne epochos
anturaže, o žmogaus viduje.
Ž i v i l ė P i p i nyt ė
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