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Viršelyje – prancūzų komikas 

Pierre’as Etaixas, kurio filmų 

retrospektyvą sausio mėnesį 

žada prancūzų filmų festivalis 

„Žiemos ekranai“. 

Apie jį skaitykite 7 p.
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eMetai rieda į pabaigą po Melancholijos planetos ženklu. Byra 

Europos Sąjunga, subyrėjo „Snoras“, baigiasi majų kalendorius, neži-

nomybei neatsparią žmoniškąją prigimtį vis dažniau kamuoja escha-

tologinės nuojautos, Europos kino akademija geriausiu metų filmu 

pripažįsta Larso von Triero „Melancholiją“...

Kanai šiemet režisierių nuskriaudė, bet akademikai šią skriaudą 

kilniadvasiškai kompensavo. Gal ir dėl tų pačių, išskyrus „Snorą“, čia 

išvardytų priežasčių. Gal akademikus užhipnotizavo perversiškai trau-

kiantis von Triero su(si)naikinimo „grožis“, peržengiantis kičo ribas. 

Visa tai liudija kitą pabaigą – akademijų ir kino festivalių „reitinguose“ 

nebelieka vietos tikrajam kino menui, jį baigia išstumti konjunktūra, 

masinis skonis, „glamūras“.

Anot Živilės Pipinytės, jeigu Krysztofo Kieślowskio „Trumpas filmas 

apie žudymą“ ar Audriaus Stonio „Neregių žemė“, t. y. tie filmai, kurie 

pelnė Europos kino akademijos apdovanojimus prieš dvidešimt metų, 

būtų sukurti šiandien, jie nepatektų net į nominantų sąrašą.

Vokiečių kino kritikas Klausas Ederis, šiemet svečiavęsis „Scanoramoje“ 

ir vertinęs jos konkursinę trumpo metražo filmų programą, teigia, kad 

kino raida priklauso nuo visuomenės: „Vakarų Europoje pastarąjį dešim-

tmetį nebuvo jokių didesnių socialinio aktyvumo apraiškų. Be jų nėra 

kaitos, nėra atsinaujinimo, kaip gali atsirasti nauji filmai? Neįmanoma.“

Vienas nepastebimas, tačiau dramatiškas, revoliucijai prilygstantis 

lūžis vis dėlto vyko – vartojimo ekonomika galutinai suformavo varto-

tojų visuomenę. Tad ir menas dabar suvokiamas kaip prekė, o kultūra – 

kaip industrija, vyksta neišvengiama kultūros entropija. Galbūt tas 

praradimo jausmas lydėjo Rūtą Birštonaitę, analizuojančią seniausio 

pasaulyje (šimto trejų metų) ir vis dar kuriančio portugalų režisieriaus 

Manoelio de Oliveiros kūrybą. Jo filmus autorė prilygina neįprastoms 

kelionėms laiku, suteikiančioms „stingdantį supratimą, kad kai kas 

šiame pasaulyje yra negrįžtamai dingę“.

Panašus jausmas apima ir žiūrint jau beveik prieš pusšimtį metų 

sukurtus žymaus prancūzų komediografo Jacques’o Tati filmus, kurie, 

kaip ir jo mokinio Pierre’o Etaixo komedijos, sausio mėnesį bus rodomi 

prancūzų kino festivalio „Žiemos ekranai“ programoje. Tati sukūrė uni-

kalų dirbtinį pasaulį – mechanistinį naujųjų laikų pasaulį, beprasmiško 

judėjimo, sukimosi ratu pasaulį, kuriame individualus žmogus tiesiog 

ištirpsta, tampa niekuo. Liūdnos Tati komedijos šiandien nepaprastai 

aktualios. Žiūrėkite klasiką. Tai pataria ir Ederis, – jei norite perprasti 

kino kalbą, žiūrėkite klasiką, ir ne po vieną kartą. 

„Kaip apskritai suvokiame ir patiriame vaizdinį? Kuo vaizdų pasako-

jimas skiriasi nuo pasakojimo žodžiais?“ – klausia ir savo straipsnyje 

mėgina atsakyti Kristina Karvelytė. Džiugu, kad „Kine“ vis dažniau 

pasirodo teorinių svarstymų apie daugialypę kino ir jo percepcijos pri-

gimtį. Tai neišsemiama tema. Juk teisingam teiginiui, kad kinas ryškiau 

nei bet kuris kitas menas atskleidžia gyvą pasaulį, galima oponuoti 

kitu, taip pat teisingu, kad tai tik iliuzija, bėgimo nuo tikrovės forma.

Laimingų Naujųjų!

KinAS
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netrukus

Žiemos ekranai
2012.01.20 –02.05
ViLniUS, KAUnAS, KLAiPėDA,
PAneVėŽYS, ŠiAULiAi, 
ALYTUS

Kai išėjus į kiemą girdėti po kojo-
mis traškantis sniegas, keliai už-
pustyti, vaikai laižo varveklius, o 
įsimylėjėliams lieka tik susikibti 
rankutėmis, prancūzai nuleidžia 
ekranus Lietuvos kino teatruose 
ir kviečia žiūrėti dar nematytų 
prancūziškų filmų. 

Prancūzų kino festivalis „Žie-
mos ekranai“ 2012-aisiais septintą 
kartą grįš su senomis tradicijo-
mis ir kurs naujas. Pagrindinėje 
programoje – dešimt ryškiausių 
neseniai sukurtų frankofoniškų 
filmų, bus net dvi retrospektyvos, 
o prisimenant senus gerus laikus 
ekranuose vieną vakarą žybtelės ir 
trumpo metražo filmai. Keistosios 
gražuolės Katerinos Golubevos at-
minčiai bus surengtas specialus 
kino seansas. 

2012 m. festivalis skelbia dvi 
naujoves. Jungdami sena ir nau-
ja, „Žiemos ekranai“ pakvies su-
reikšminti kino juostos „grūdą“ ir 
pasiklausyti 16 mm projektoriaus 
traškesio – susipažinsime su eks-
perimentiniais filmais, sukurtais 
Paryžiuje įsikūrusioje analoginėje 
laboratorijoje „L’Abominable“. O 
naujųjų laikų namisėdos, varvi-
nantys akis prie kompiuterių ekra-
nų, turės galimybę lietuviškai sub-
titruotus filmus žiūrėti neišeidami 
iš namų. Tris savaites „My French 
Film Festival Online“ internetinėje 
svetainėje bus rodomi debiutuo-
jančių prancūzų režisierių filmai.

Žiūrovai turės galimybę atrasti 
dar menkai Lietuvoje pažįstamus, 
kitokius prancūzų komikus. Jiems 
skirtos net dvi retrospektyvos. 
Klounas, plakatų dailininkas, ti-
kras žmogus-orkestras Pierre’as 
Etaixas nuo cirko arenos nužengs 
į teatro dekoracijų prikimštą, bet 
jaukų filmų pasaulį. Jo bičiulio ir 

bendradarbio Jacques’o Tati še-
šėlis su pypke dantyse ir skėčiu 
klaidžios futuristiniais stikliniais 
koridoriais arba keliaus atostogų 
prie jūros, o pakeliui, žinoma, su-
kels nors kelis eismo įvykius ir kitų 
juokingų nesusipratimų.

Pamenat prancūzų trumpame-
tražių filmų naktis „Lietuvos“ kino 
teatre? Kai vakarop susirinkę į dar 
vėsią kino salę nuo pat pirmojo, 
kelių minučių trukmės multiko 
žiūrovai jau kvatojo. Kai ryte iš 
salės vos ne vos išviliodavo kavos 
ir šviežių prancūziškų raguolių 
kvapas. Ir kino mėgėjai prisimer-
kę pėdindavo namo... Šiais metais 

„Žiemos ekranai“ vėl nudžiugins vi-
sus, pasiilgusius trumpametražio 
ir jaukaus prancūziško kino.

Pagrindinė šių metų programa 
„Didžiosios ir mažosios iliuzijos“ 
sukasi apie keistus, kartais at-
šiaurius, o kartais net per daug 
savus mielus personažus. Jie pilni 
nepagrįstų vilčių, o jų svajonės ne-
išsipildo. Pabėgimas jiems tampa 
apsėdimu, tik personažai nebūti-
nai pabėga toli nuo savęs, jie ieško 
kitokių pojūčių, tik nebūtinai ran-
da. Bet nėra taip beviltiška. Filmai 
kartais primena išgalvotas istori-
jas arba baisias, tiesmukas pran-
cūziškas pasakas. Nervinga jauna 
mergina dirba prekybos centre, 
jos gražuolis vaikinas svajoja bėgti 
į Italiją, merginos motina bando 
atsikratyti blogų mitybos įpročių, 
o vienišas irzlus senis, klausy-

damas klasikinės muzikos, laido 
kulkas į kiemo paauglius. Keturių 
žmonių diena atsitiktinai susipina 
filme „Karščio banga“ („Après le 
Sud“, rež. Jean-Jacques Jauffret, 
2011). Kas baisiausia gali nutikti 
dėl menko nesusipratimo, kai pa-
saulį matai tik pro savo prizmę? 
Daugiau susipynusių dienų ir is-
torijų – laukiant lėktuvo Paryžiaus 
Orli oro uoste („Orly“, rež. Angela 
Schanelec, 2010). Vis dėlto taip pa-
prasta papasakoti nepažįstamam 
žmogui, kas dedasi tavo galvoje: 

„Kai susitinki ką nors, susitinki 
save.“ Jau gerai festivalio žiūro-
vams pažįstamo Bruno Dumont’o 
filme  „Be šėtono“ („Hors Satan“, 
2011) Flandrijos peizažuose klai-
džioja režisieriui rūpinti žmogiš-
ka (arba ne) prigimtis, o veiksmas 
vyksta kažkur viduje. Vincent’as 
Casselis filme „Išauš ir mūsų die-

istorija, šiemet apdovanota Kanų 
Didžiuoju žiuri prizu ir Europos 
kino apdovanojimu. Dainininkas 
Philippe’as Katerine’as – prancūzų 
popmuzikos žvaigždė – savo dai-
nose prašo leisti jam nuogam prie 
jūros valgyti bananus. Filme „Aš 
esu niekieno žemė“ („Je suis un no 
man’s land“, rež. Thierry Jousse, 
2010 ) jis – jautrus ir sentimentalus 
menininkas bei sūnus kosmonau-
tas, netyčia grįžęs į gimtinę ir ban-
dantis vėl sprukti. Kitas nemažiau 
absurdiškas personažas – picerijos 

„Pas Džino“ („Chez Gino“, rež. Sa-
muel Benchetrit, 2008) Briuselyje 
savininkas. Vieną dieną sugalvoja 
susukti filmą apie save, savo šeimą 
ir picerijų mafijos verslą. Neišse-
miama Benchetrit gangsterių tema 
ir itališka intonacija, vaizduotė 
liejasi laisvai, daug gaudynių ir 
emocijų. Truputį kitaip, bet tokia 

na“ („Notre jour viendra“, rež. 
Romain Gavras, 2010) irgi šėto-
niškas. Jis – nihilistas psichologas, 
kartu su kompleksuotu jaunuoliu 
išsirengęs į kovą su vėjo malūnais. 
Tik kovoja ne ietimis, o šaltaisiais 
ginklais. Paliktas be tėvo ir be 
mamos, aštuonmetis Sirilis irgi 
kovoja. Naivus ir atkaklus „Ber-
niukas su dviračiu“ („Le gamin au 
vélo“, rež. Jean-Pierre Dardenne, 
Luc Dardenne, 2011) svajoja ne 
tik atgauti savo dviratį, bet ir 
turėti šeimą. Naujas brolių Dar-
denne’ų filmas – gili ir paprasta 

pat emocionali juosta „Prisimini-
mai iš viešnamio“ („L’Apollonide. 
Souvenirs de la maison close“, rež. 
Bertrand Bonello, 2011). Nuodė-
minga XIX a. pabaigos Paryžiaus 
grietinėlė, 12 besišypsančių kekšių 
ir du vaikus auginanti „Madame“ – 
toks vaizdas pro legalaus viešna-
mio langelį. Jei tik būtų įmanoma 
pro jį ką nors pamatyti. Pamatyti 
bus galima, tik ne pro langelį, o 
didžiajame ekrane.

RenGėjų inf.

„Be šėtono“, rež. Bruno Dumont, 

2011 

>

„Berniukas su dviračiu“, 

rež. jean-Pierre Dardenne, 

Luc Dardenne, 2011

Prancūzų sinemateka pagerbs 
Georges’ą Mélièsą
150-ųjų kino burtininku vadinamo Georges’o Mélièso gimimo metinių proga ir pasitinkant naują 

Martino Scorsese filmą „Hugo“, Prancūzų sinemateka rengia stebuklinio kino pradininko retrospek-

tyvą. Specialiose paskaitose bus galima susipažinti su Mélièso „išrastais“ kino triukais, pamatyti jo 

aktorių kostiumus ir originalią „Kelionės į Mėnulį“ kino juostą, vyks susitikimas su režisieriaus anū-

ke Madeleine Malthête-Méliès, kuri keliasdešimt metų visame pasaulyje ieškojo senelio filmų,  

ir daugybė kitų renginių, atskleidžiančių magišką Mélièso kino pasaulį. Būtent jo įkvėptas Scorsese 

sukūrė 3D filmą „Hugo“, gruodžio pradžioje JAV Nacionalinės kino kritikų tarybos (National Board of 

Review of Motion Pictures, NBR) išrinktą geriausiu 2011 metų filmu. Filmo herojus Hugo – dvylikametis 

našlaitis, kuris atvyksta į Paryžių. Jis gyvena stotyje. Berniuko praeitis – paslaptinga. Mélièsą filme 

suvaidino Benas Kingsley.

trumpai

Angelina jolie vaidins 
Gertrude Bell?

Ką darys kinematografininkai, kai 

visų garsių ir ypatingų žmonių 

biografijos bus papasakotos? Kol 

kas tai dar negresia, ir biografinį 

filmą sumanė kurti net Ridley 

Scottas. Būsimo jo filmo herojė 

Gertrude Bell – XX a. pradžios britų 

literatė, politikos analitikė, šnipė 

ir valdininkė. Ją norėtų suvaidinti 

Angelina Jolie, pasiilgusi stiprių ir 

valingų moterų vaidmenų.

Dar vienas filmas apie 
joe Strummerį

Aktorė ir režisierė Julie Delpy ren-

giasi perkelti į ekraną 2002 m. mi-

rusio britų roko grupės „The Clash“ 

lyderio joe Strummerio gyvenimą. 

Filmas vadinsis „The Right profile“ – 

taip vadinasi ir viena Strummerio 

albumo „London Calling“ (1979) dai-

na. Filmas pasakos apie 1982-uo-

sius, kai dainininkas pasislėpė nuo 

vadybininkų Paryžiuje su savo mer-

gina ir dalyvavo maratono bėgime. 

Julieno Temple’o dokumentinis fil-

mas apie Strummerį „The Future Is 

Unwritten“ pasirodė 2006 metais.

Keičiasi nojus?

Darrenas Aronofsky norėjo, kad 

filme apie Nojaus arką, kurį reži-

sierius rengiasi kurti pagal savo 

pieštą komiksą, pagrindinį hero-

jų vaidintų Christianas Bale’as. 

Šiam atsisakius, režisieriaus akys 

nukrypo į Michaelą Fassbenderį 

(„Džeinė Eir“), šiemet Venecijo-

je apdovanotą už geriausią vyro 

vaidmenį filme „Gėda“.

Profesorius Charcot ir jo Augustine

Apie Šarko dušą girdėjo ne vienas, bet kad 

jį sugalvojo profesorius Charcot, – retas 

kuris. Apie psichiatrą, kuris buvo Sigmun-

do Freudo mokytojas, ir pasakos Alice 

Winocour filmas „Augustine“. Veiksmas 

nukels į 1885-uosius, garsiąją Paryžiaus 

Salpetriero ligoninę, kur profesorius gydė 

ir tyrinėjo isterikes. Susidomėti isterija 

paskatino profesoriaus metodams pasi-

priešinusi jaunoji pacientė Augustine. Ją 

filme vaidina prancūzų aktorė ir daini-

ninkė Soko. Charcot kuria Vincent’as Lin-

donas. Po didelį susidomėjimą pasaulyje 

sukėlusio Davido Cronenbergo „Pavojin-

go metodo“, atskleidusio, kas paskatino 

Freudą sugalvoti psichoanalizę, matyt, 

sulauksime dar ne vieno filmo apie psi-

choanalizės tėvus.

XX a. pradžios draugystė
Rusų režisierius Sergejus Solovjovas pradėjo naują 

filmą „Jelizaveta ir Klodil“. Jis pasakos apie dviejų 

merginų – rusės ir prancūzės daugystę XX a. pra-

džioje. Filmavimas vyks Normandijoje. Šios, kaip 

režisierius pats vadina, „tragiškos komedijos“ 

scenarijų Solovjovas parašė prieš dešimt metų.  

...1909 m. dvi merginos susipažįsta Dovilio kurorte. 

Jos abi svajoja apie 

revoliuciją, socialinį 

teisingumą ir nuos-

tabią meilę, o šalia 

savęs mato tik ne-

įdomius vyriškius – 

amerikiečių lakūną, 

prancūzų poetą ir 

rusų avantiūristą.
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Straipsnyje apie jacques’ą Tati 
kino kritikas André Bazinas 
ragina nepamiršti, kad Slapstick 
komedija gimė būtent Prancū-
zijoje kartu su Maxu Linderiu, 
kurį Charlie Chaplinas laikė 
savo mokytoju ir įkvėpėju. „Ko-
medijos karalius“ Mackas Sen-
nettas jos stiliaus pagrindus 
pritaikė Holivude, kur komikai 
išpopuliarėjo akimirksniu, pu-
blika juos dievino. Prancūzijoje 
reikėjo ilgai laukti, kol ši tradi-
cija atgimė kine. ir štai 1949 m. 
pasirodė jacques’o Tati filmas 

„Šventės diena“ („Jour de fête“), 
sulaukęs neįtikėtinos sėkmės. 
Tati kino mokykloje gimė ir 
dar vienas genialus komikas – 
klounas Pierre’as etaixas. Pran-
cūzų kino festivalis „Žiemos 
ekranai“ pristatys šių dviejų 
savitų kūrėjų retrospektyvas.  

jACqUeS TATi

Vienas žymiausių ir galbūt di-

džiausio pripažinimo užsienyje 

sulaukęs prancūzų režisierius 

Jacques’as Tati per keturiasdešimt 

metų kine sukūrė 6 pilnametra-

žius ir 3 trumpametražius filmus. 

Nors ir nedidelis, šis palikimas ne-

įkainojamas. Su juo išaugo ne vie-

na kino mylėtojų ir kūrėjų karta. 

Pats Tati sakydavo: „Niekada ne-

būsiu mokytojas, nes esu amžinas 

mokinys. Nesistengiu žmonėms 

nieko įteigti, tik kviečiu juos juok-

tis ne be priežasties.“ 

Jacques’as Tatischeffas (Tati) 

gimė 1907 m. netoli Paryžiaus. 

Nuo pat vaikystės jis buvo apsup-

tas iškilių, aristokratiško kraujo 

asmenybių. Jo senelis Dmitrijus 

Tatischeffas buvo rusų grafas, 

karo atašė Rusijos ambasadoje 

Tati pasaulis
Tati kviečia mus pasinerti į 

kruopščiai sukurtą pasaulį. Nors 

iš pirmo žvilgsnio gali pasirody-

ti, kad čia karaliauja chaosas, iš 

tiesų viskas iki menkiausios deta-

lės apgalvota ir suderinta. Rodos, 

Tati niekad neįsigilina į individą, 

neįsižiūri į jį, bet greitai aplink 

veikėjus lyg apie druskos krislus 

išsikristalizuoja visas pasaulis ir 

atsiskleidžia jų santykiai su vi-

suomene. Tati pasaulis – detalių 

knibždėlynas, jis gali būti geo-

metriškai tikslus arba meniškai 

nepagaunamas. Filmo veikėjai – 

neatsiejama dekoracijos dalis. 

Pati ryškiausia filmo žvaigždė, Tati 

žodžiais tariant, ir yra dekoracija. 

Režisierius žaidžia su objektais, 

prakalbina juos, priverčia tarnauti 

aplinkai, triukams. Tati kritikuo-

ja Vakarų pasaulio materializmo 

sprendimų. Tati vaidina visuose 

savo filmuose, bet aktorius jis 

buvo kuklus. Jo sukurtas ponas 

Julo pasirodė jau antrame filme 

„Pono Julo atostogos“ („Les Vacan-

ces de Monsieur Hulot“, 1953). Šį 

ilgšį su varpelio formos apsiaustu, 

pypke lūpų kamputyje, sumaigy-

ta skrybėle ir skėčiu, kurį pritai-

ko įvairiose gyvenimo situacijoje, 

iškart pamilo žiūrovai. Kitaip nei 

galima pamanyti, ponas Julo buvo 

visai nepanašus į Tati, jis buvo 

beveik savo kūrėjo priešingybė. 

Trečiajame filme „Mano dėdė“ 

(„Mon oncle“, 1958) vėl pasirodo 

ponas Julo, šįkart mums atskleista 

jo socialinė ir šeimyninė padėtis. 

Bedarbis, benamių šunų bičiulis, 

savo sūnėno vienintelis draugas. 

„Mano dėdė“ buvo apdovanotas 

„Oskaru“ geriausiam užsienio 

filmui. Negrabus arba, tiksliau, 

Pasaulio linksmintojai su skėčiais
Jacques Tati, Pierre Etaix

iš arčiau

Paryžiuje, vedęs prancūzę. Sene-

lis olandas iš mamos pusės bičiu-

liavosi su Vincentu van Goghu ir 

kitais menininkais. Jacques’as 

nebuvo pirmūnas mokykloje, bet 

jam visada sekėsi sportas, ypač te-

nisas ir jojimas. Būtent jojimo klu-

be atsiskleidė jo komiko talentas, 

kurį jaunuolis netrukus pritaikė 

miuzikholuose, pasirodydamas 

komiškuose skečuose „Sporto pa-

rodijos“. Rašytoja Colette, kuriai 

teko matyti Tati scenoje, rašė: „Tai 

baletas, sportas, satyra ir šarada 

iškart.“ 

maniją, rodo, kad naujosioms 

technologijoms užkariaujant pa-

saulį, žmogus tampa vis nereikš-

mingesniu sraigteliu. Tati filmuose 

vyrauja amžina nostalgija. Tikrųjų 

dalykų, kurie suteikia žmogui dva-

sinio peno. Režisieriui svarbiau 

sužadinti ne estetinę, o emocinę 

žiūrovo reakciją. 

 

Ponas julo
Tati buvo ambicingas režisie-

rius, daug reikalavęs iš savęs ir iš 

kitų, tiksliai žinojęs, ko nori. Jis 

daug dirbo ir ieškojo tiksliausių 

moderniame pasaulyje nepritam-

pantis ponas Julo sunkiai mezga 

santykius su žmonėmis. Jis ste-

bina aplinkinius, o patraukia tik 

jautrias ir poetiškas sielas. Tokia 

yra jaunoji amerikietė filme „Pra-

mogų metas“ („Playtime“, 1967), 

tokia išsilaisvinusi tampa ir Marija 

filme „Eismas“ („Trafic“, 1971). Gal 

nujausdamas, kad tai paskutinis 

pono Julo pasirodymas, Tati do-

vanojo jam romantišką istorijos 

pabaigą: Marija įsikimba Julo į pa-

rankę, ir jie žingsniuoja po lietumi 

laimingi lyg vaikai. 

„Americano“

Prancūzų Naujosios bangos kūrė-

jų Jacques’o Demy ir Agnès Varda 

sūnus Mathieu Demy nuo mažens 

vaidino ir tėvų, ir kitų prancūzų re-

žisierių filmuose. Dabar jis rengiasi 

pats tapti režisieriumi. Debiutinis 

„Americano“ – kelio filmas. Pa-

grindinis herojus paryžietis Mar-

tenas suvokia, kad jo santykiai 

su mylimąja atsidūrė akligatvyje. 

Sužinojęs, kad Kalifornijoje mirė 

jo motina, Martenas grįžta į vai-

kystės miestą. Paskui jis leidžiasi 

kelionėn iš Los Andželo į Tichuaną. 

Ten, naktiniame klube, Martenas 

sutiks striptizo šokėją... Pagrindi-

nius vaidmenis filme kuria pats 

režisierius, Salma Hayek, Geral-

dine Chaplin, Chiara Mastroianni, 

André Wilmsas.

„itališki batai“

Kennethas Branagh pranešė, kad 

atsisakė kurti „Toro“ tęsinį ir ekra-

nizuos populiaraus švedų detektyvų 

rašytojo Henningo Mankello roma-

ną „Itališki batai“. Vaidinti filme jis 

pakvietė Anthony Hopkinsą ir Judi 

Dench, be kurių filmo jis neįsivaiz-

duoja. Filmo herojus – pensininkas 

chirurgas, pasitraukęs į tolimą salą, 

kur sutinka buvusią meilę. 

Timas Robbinsas 
ir Adrienas Brody kinų filme

Timas Robbinsas ir Adrienas Brody 

vaidins kinų režisieriaus Xiaogang 

Feng filme apie 1942 metais Kiniją 

ištikusį badą. Jis siautė vykstant 

karui tarp Kinijos ir Japonijos ir 

nusinešė milijonus gyvybių. 

„Traukinių žmogus“ 
Rachel Weisz ir Colinas firthas vaidins Jonathano Teplizky fil-

me „Traukinių žmogus“ („The Railway Man“). Filmo pagrindas – 

autobiografinis Erico Lomaxo romanas. Jis nuo pat vaikystės 

žavėjosi traukiniais. Likimo ironija, bet kai Antrojo pasaulinio 

karo metais Lomaxas pateko japonų nelaisvėn, jis buvo išsiųs-

tas į Tailandą tiesti liūdnai pagarsėjusio geležinkelio Siamas–

Birma. Geležinkelis kainavo 250 tūkstančių žmonių gyvybių. 

Lomaxas slapta pasigamino ra-

diją, kad galėtų klausytis žinių, 

bet buvo susektas, apkaltintas 

šnipinėjimu ir ne vienus metus 

kankinamas. 2011 m. „Oskaro“ ir 

geriausio Europos aktoriaus apdo-

vanojimų laureatas įkūnys bran-

daus amžiaus Lomaxą, randantį 

vieną savo budelių. Jauną Lomaxą 

vaidins Jeremy Irvine’as.

Agnieszka Holland 
vėl kurs serialą
Lenkų režisierė Agnieszka Holland dažnai tvirtina, kad tikroji kino kūryba persikėlė į ambicingus 

televizijos  serialus. Ji kuria serialus ir savo tėvynėje, ir JAV. 2012 m. ji režisuos serialą apie Janą 

Palachą – čekų studentą, kuris susidegino 1969-aisiais, protestuodamas prieš Varšuvos bloko ka-

riuomenės invaziją į Čekoslovakiją. Serialas susidės iš trijų per valandą trunkančių dalių. Režisierė 

sako, kad jo tema – „laipsniška visuomenės konformizacija ir gimstanti individų pasipriešinimo 

drąsa“. 1969 m. Holland studijavo Prahos kino mokykloje ir net buvo įkalinta už pogrindinę veiklą. 

Serialas bus kuriamas Prahoje, jame vaidins čekų ir slovakų aktoriai. Scenarijų parašė Stepanas 

Hulikas, serialą prodiusuoja HBO.

faulknerio projektas

Scenaristas ir prodiuseris Davidas 

Milchas jau aštuonerius metus 

bendradarbiauja su televizija HBO. 

Naujausias jo projektas bus ir am-

bicingiausias – sukurti serialą pagal 

Nobelio premijos laureato, ameri-

kiečių literatūros klasiko Williamo 

Faulknerio kūrybą. Sutartyje numa-

tyti 9 romanai ir 125 novelės, tarp 

jų „Kai aš gulėjau mirties patale“, 

„Rugpjūčio šviesa“. Milchas sako, 

kad džiaugiasi galėdamas perkelti 

į televizijos ekraną literatūros še-

devrus ir tikina bendradarbiausiąs 

su talentingais scenaristais bei reži-

sieriais, sieksiąs, kad ekranizacijos 

būtų idealios ir nenukentėtų litera-

tūrinio pagrindo turinys.

trumpai
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jacques Tati „Pramogų metas“, rež. jacques Tati, 1967
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Pramogų metas
„Pramogų metas“ buvo Tati gy-

venimo filmas. Jis net vadino jį 

paskutiniuoju savo filmu. „Eismas“ 

sugalvotas anksčiau. O „Paradas“ 

(„Parade“, 1974) – jau tik nufil-

muotas spektaklis. Nuostabaus 

šiuolaikiškumo filme „Pramogų 

metas“ Tati atsiskleidė kaip genijus, 

bet būtent šis filmas jį sužlugdė. 

„Pramogų metas“ iš pradžių nesu-

prastas Prancūzijoje, nušvilptas, 

Tati kino kompanija bankrutavo, 

grandiozinės dekoracijos buvo 

nugriautos. Su jomis griuvo ir 

Tati kūrybos potencialas. Filmas 

žymėjo radikalius kino kalbos ir 

istorijos pokyčius. „Pramogų me-

tas“ – lyg neišsemiamas šulinys. 

Specialiai filmui buvo pastatytos 

viso miesto – Tativilio dekoracijos. 

Tati sakosi negalėjęs niekur ki-

tur įsikurti, viskas turėjo būti iki 

smulkmenų tikslu. Geometrinis 

vodevilis filmo pradžioje diktuoja 

personažų trajektorijas, judesius, 

poelgius. Vėliau formos apvalė-

ja, Tati žodžiais tariant, primena 

šokio judesius. Svarbu viskas, kas 

pasirodo kadre. Tati yra pasakęs, 

kad šio filmo režisierius išsitrina. 

Galima sakyti: „Roma“ – tai Fellini, 

„Pramogų metas“ – tai ne Tati. 

Garso takelis
Tati manė, kad kartais garsu ga-

lima pasakyti daugiau nei vaizdu. 

Arba papildyti vaizdą, suteikiant 

jam netikėtų atspalvių. Žiūrint 

Tati filmus gali apimti jausmas, 

kad garsas susilieja į bendrą dūz-

gesį, kurį sunku iššifruoti. Bet iš 

tiesų už šio dūzgesio slypi metus 

ar ilgiau trukęs darbas prie garso 

takelio. Tati filmuodavo nebylius 

filmus, paskui juos įgarsindavo. Jis 

negalėjo pasiekti norimų efektų 

iškart filmavimo aikštelėje, nes 

bet koks neatitikimas būtų sugrio-

vęs jo viziją. Tati filmuose dialo-

gai – tai tokie pat garsai kaip ir kiti. 

Jie niekuo neypatingesni, kartais 

tiesiog neverti klausytis. Tati norė-

jo pabrėžti, kiek daug šiais laikais 

burbuliuojama neturint ką pasa-

kyti, daug nereikšmingų dalykų 

esame priversti girdėti prieš savo 

norą. Tati žongliruoja su garsu, 

atlieka įvairius triukus. Žingsnių 

garsas, pasigirdęs koridoriaus gale, 

artėdamas silpnėja, suteikdamas 

scenai komiškumo. Tati reikliai 

ieškojo garso atitikmens, jis ga-

lėdavo kelias valandas plėšyti 

skirtingų medžiagų atraižas garso 

studijoje, kad išgautų būtent tokį 

garsą, koks turėtų pasigirsti plyš-

tant padavėjo kelnėms restorane 

(„Pramogų metas“). Tati žaisdavo 

žiūrovo pojūčiais, nemėgo abejin-

gų žiūrovų, kurie kino teatre ilsisi. 

iliuzionistas
2010 m. pasirodė prancūzų reži-

sieriaus Sylvaino Chomet pilname-

tražis animacinis filmas pagal Tati 

neįgyvendintą scenarijų „Iliuzio-

nistas“. Tai gražus pagarbos gestas 

didžiajam režisieriui, kuris, kaip ir 

tas iliuzionistas, jautėsi nevertina-

mas, nesuprastas, nereikalingas. 

Kas šiame pasaulyje dar pasigenda 

stebuklų? Kas dar gali jais tikėti? 

Naivi mergaitė, iškeliaujanti su 

iliuzionistu ieškoti laimės? Vaikai 

ir suaugę vaikai, kurie neskuba ir 

skiria laiko atsitiktinumo grožiui, 

žmogaus gestui pastebėti, išgirsti 

garsų maišalynėj svarbius žodžius? 

Savo laiką aplenkęs šiuolaikinis 

stebukladarys Tati mėgdavo sakyti: 

„Mano filmai prasideda tada, kai jūs 

išeinate iš salės.“ 

PieRRe eTAix

Gyvo klasiko, komiko Pierre’o Etai-

xo kinematografinis palikimas: 5 

pilnametražiai ir 3 trumpame-

tražiai filmai. Dėl nesutarimų su 

prodiuserine kompanija, pasisavi-

nusia Etaixo pilno metražo filmų 

autorines teises, juostos ilgai dul-

kėjo užmarštyje, nors savo laiku 

buvo sulaukusios labai gerų ver-

tinimų. Autorius nenuleido rankų, 

ilgus metus kovojo už savo filmus 

ir už teisybę. Jį palaikė žymūs 

kino žmonės, tarp jų Woody Al-

lenas, Davidas Lynchas, Charlotte 

Rampling, Jeanas-Lucas Godard’as, 

pasirašę peticiją, kuri padėjo pra-

laužti ledus, ir autorinės teisės 

2010 m. grąžintos kūrėjui. Tada 

kino juostos buvo kruopščiai res-

tauruotos ir įgijusios antrąjį kvė-

pavimą keliauja po pasaulį.

kauke, linksminantį žiūrovus pro-

vincijos salytėse ir miestelių mu-

gėse. Teatro trupėje Etaixas ne tik 

vaidino, bet ir rašė spektaklių sce-

narijus, kūrė dekoracijas ir muziką. 

Pragyvenimui jis užsidirbo piešda-

mas iliustracijas laikraščiams, žur-

nalams ir knygų leidykloms. Tuo pat 

metu pradėjo sėkmingą solinę kar-

jerą kabaretuose ir miuzikholuose. 

Kino mokykla su 
jacques’u Tati 

1954 m. Paryžiuje Pierre’ui Etaixui 

pavyko susitikti su Tati, kurio jis ku-

kliai norėjo paprašyti patarimo ke-

liems savo sumanytiems triukams. 

Pasinaudojęs proga, jis parodė kino 

metrui savo piešinius, o Tati susiža-

vėjęs pasiūlė Etaixui prisijungti prie 

filmo „Mano dėdė“ kūrimo: padėti 

jam įkūnyti poną Julo ir kurti ko-

miškas situacijas. Etaixui tai buvo 

na“, kurį statė miuzikhole „Olym-

pia“. Etaixas triumfavo, per prem-

jerą salė lūžo juokais. Prodiuseris 

Paulis Claudonas įtikino komiką 

išmėginti jėgas kine. 

 

Rašymo pamokos su 
jeanu-Claude’u Carrière’u

Į kiną Etaixas atėjo kartu su ra-

šytoju ir scenaristu Jeanu-Claude’u 

Carrière’u, su kuriuo tapo neiš-

skiriamais draugais ir partneriais. 

Pirmuosius du trumpametražius 

„Išsiskyrimas“ („La Rupture“) ir „Su 

gimtadieniu“ („Heureux Anniver-

saire“) jie parašė ir režisavo kartu. 

Filmai buvo iškart pastebėti, apdova-

noti ne tik Prancūzijoje. „Su gimta-

dieniu“ gavo net „Oskarą“. Tai įtikino 

prodiuserius rizikuoti ir finansuoti 

pilnametražius filmus, kurių vieną 

po kito Etaixas sukūrė net penkis. 

Keturių scenarijus jis rašė kartu su 

čiais įvairiomis temomis (prievarta, 

žmogus Mėnulyje, tautinės šventės, 

humoras ir kt.). Kino žmonės, kri-

tikai ir žiūrovai nesuprato ironiško 

režisieriaus žvilgsnio į savo gimtinę 

bei „autentiškų juokelių“ ir pasmer-

kė autorių. 

jojo
Kaip ir Tati, Etaixas savo filmuo-

se vaidina pagrindinį personažą. Tai 

ne vienas ir tas pats asmuo, bet jie 

panašūs kaip du vandens lašai. Bur-

žuazinės šeimos atstovai, turtingi, 

elegantiški, pasitempę, rankoje skė-

tis (kad tik netikėtas lietus nesulytų 

jų puikių kostiumų), madingi, skry-

bėlėti, gerų manierų, bet... nelabai 

grabūs, ypač sunkiai bendraujantys 

su moterimis. Jų gyvenime viskas 

sudėliota į lentynėles ir šiukštu 

čia kažką keisti. Bet, įsikišus mo-

terims, tobulai tvarkai kyla pavo-

blaškydamasis ir ieškodamas savęs. 

Filme jis vaidina klouną ir atiduoda 

pagarbą savo gyvenimo profesijai. 

Pabaigoje dramblys išsineša klou-

ną Jojo iš jo rūmuose vykstančios 

nuobodžios šventės. Ir gyveni-

me Etaixas netrukus grįžo į cirką, 

nors kino neatsižadėjo ir vaidino 

žymių režisierių filmuose: Bressono 

„Kišenvagyje“, Malle’io „Vagyje“, Fe-

derico Fellini „Klounuose“, keliose 

Otaro Joselianio juostose ir neseniai 

pasirodžiusiame Aki Kaurismäki fil-

me „Havras“. 

Vadinkime klouną klounu 
Nors ir sulaukęs garbaus am-

žiaus, Etaixas yra itin gyvybingas. 

Važinėja po festivalius ir pristati-

nėja savo restauruotų filmų retros-

pektyvą, jį vis dar galima pamatyti 

teatro scenoje, jis rašo knygas. 2001 

m. pasirodžiusi knyga „Vadinkime 

iš arčiauiš arčiau

tikra filmavimo aikštelės mokykla – 

jis dirbo režisieriaus asistentu, triu-

kų sumanytoju, patarėju dekoracijų 

klausimais. 2007 m. pasirodžiusioje 

knygoje „Etaixas piešia Tati“ – 700 

eskizų, nupieštų per paruošiamąjį 

filmo etapą. Nors bendradarbiavi-

mas buvo sėkmingas, nesulaukęs 

įvertinimo, be to, turėdamas iš-

laikyti šeimą ir nieko doro neuž-

dirbęs, Etaixas nusprendė toliau 

dirbti savarankiškai. Du komikai 

išsiskyrė be šypsenų ir vėl susitiko 

tik 1960 m., kai Tati pakvietė Etaixą 

vaidinti spektaklyje „Šventės die-

Carrière’u. Žiūrovai ir kritikai liaup-

sino naujai suspindėjusio komiko 

talentą. Nuo 1963 m. Carrière’as 

pradėjo intensyviai talkinti Luisui 

Buñueliui ir su juo dirbo dvidešimt 

metų. Jis bendradarbiavo su Milošu 

Formanu, Volkeriu Schlöndorffu, An-

drzejumi Wajda, Louis Malle’iu, pa-

rašė du romanus pagal Tati filmus 

„Pono Julo atostogos“ ir „Mano dėdė“, 

kuriuos iliustravo Etaixas. Paskutinį 

savo filmą „Pasakiška šalis“ („Pays 

de Cocagne“, 1971) Etaixas sukūrė 

pats. Jį galima pavadinti dokumen-

tiniu – Etaixas kalbasi su savo tautie-

jus. Pirmasis Etaixo pilnametražis 

filmas „Gerbėjas“ („Le Soupirant“) 

1963 m. kartu su Alaino Robbe-Gril-

let „Nemirtingąja“ („L’Immortelle“) 

pasidalijo Louis Delluco prizą – tada 

vieną garbingiausių Europos kino 

apdovanojimų. Kino istorikas Ge-

orges’as Sadoulis paskelbė apie 

Naujojo komiko gimimą. Antrasis 

ir žymiausias Etaixo filmas „Jojo“ 

(„Yoyo“, 1965) sužavėjo didžiuosius 

kino kūrėjus François Truffaut, Ro-

bert’ą Bressoną. Etaixas kaip tas 

žaislinis „jojo“ kamuoliukas ant 

virvutės šokinėja į viršų ir žemyn, 

klouną klounu“ pasakoja apie tai, 

kad nuo likimo nepabėgsi ir klou-

nai išlieka klounais visą gyvenimą. 

Per savo filmo „Didžioji meilė“ („Le 

Grand Amour“, 1969) filmavimą 

Etaixas susipažino su garsios italų 

cirkininkų šeimos įpėdine Annie 

Fratellini, su ja susituokė ir ėmė 

kartu vaidinti cirko arenose. 1973 m. 

pora įkūrė Nacionalinę cirko moky-

klą, kuri tapo svarbia mokslo insti-

tucija norintiems studijuoti ne tik 

tradicinį, bet ir šiuolaikinį cirką. 

jURGA ViLė

Kelias į Paryžių
Pierre’as Etaixas gimė 1928 m. 

Ruane, Prancūzijos šiaurėje. Nuo 

pat vaikystės jis domėjosi daugy-

be dalykų. Baigęs grafikos studijas, 

mokėsi vitražo meno, grojo keliais 

muzikos instrumentais (akordeonu, 

smuiku, pianinu). Scena jį visada 

traukė, o cirkas tiesiog užbūrė. Su 

klounais ir komiškais amerikietiškų 

filmų personažais (Stan Laurel, Oli-

ver Hardy, Charlie Chaplin, Harold 

Lloyd) berniukas susipažino būda-

mas vos penkerių, o šešiolikmetį 

jį jau galima pamatyti su klouno 
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„Mano dėdė“,  rež. jacques Tati, 1958

„jojo“, rež. Pierre etaix, 1965Pierre etaix „Gerbėjas“, rež. Pierre etaix, 1963



10  kinas_2011/4 (316) kinas_2011/4 (316)  11

astaruoju metu labai 
įsijaučiau į kelionių 
memuarų skaitymą. 
Tiesa, ne nūdienos, 

o senų laikų, kai keliavimas dar 
siejosi su nežinomų kraštų atra-
dimais, nuostabiais nuotykiais ir 
baisiais pavojais. Ypač pamėgau 
jūrinių kelionių aprašymus, o vienu 
mėgstamiausių autorių tapo didysis 
XIX amžiaus jūrų keliautojas Vasi-
lijus Golovninas, kurio užrašai apie 
nuotykius japonų nelaisvėje pasižy-
mi pedantišku, iš pirmo žvilgsnio 
nuobodžiu pasakojimu, kruopščiu 
įvykių, pokalbių, buities smulkme-
nų registravimu ir vos pagaunamu 
humoru. Tiesa, net nežinau, ar šį 
tekstą tinka pavadinti kelionių 
knyga – juk didžiąją jos dalį su-
daro įkalinimo aprašymas. Tačiau 
kokios apgailėtinos atrodo mūsų 
prašmatniausios atostogos toli-
miausiame krašte šalia anų dienų, 
kai sėdėdami kalėjime karininkai 
mokė japonus matematikos ir fi-
zikos ar iš atminties rašė šimtus 
eilėraščių ant vėduoklių.

Šiandien taip gyventi ir rašyti 
nedaug kam pavyksta, ir kelionių 
užrašai neretai svyruoja tarp lėkš-

to impresionizmo ir persisotinimo, 
peraugančio į visa ko beprasmybės 
jausmą. Taip nesunku prieiti ir liep-
to galą, kas, atrodo, jau ir nutiko 
mūsų literatūroje. Kaip tyčia per-
skaičiau su keliavimu susijusį nese-
ną romaną, kurio pasakotojui belie-
ka vedžioti savo trapųjį personažą 
ratais po Provansą ir stebėti, kaip 
pakaitom jį užlieja tai palaimos, tai 
neišsipildymo bangos. Golovninas 
tokiems dalykams laiko negaišo, net 
ir būdamas už grotų rašė japonams 
skirtą rusų kalbos gramatiką, o jo 
likimo draugas tuo metu iš nuobo-
dulio sudarinėjo logaritmų lenteles.

Aišku, čia turime reikalą ne tik 
su gyvenimo būdo, bet ir su raiškos 
klausimu. Ką gi daryti, kai geras 
skonis neleidžia egzaltuotai grožė-
tis paminklais, o išsisakyti vis tiek 
norisi? Ir šioje vietoje prisiminiau 
ne literatūrinį, o kinematografinį 
atvejį. Pasaulio atradėjų krašto – 
Portugalijos – režisieriaus Manoelio 
de Oliveiros filmografijoje yra kele-
tas kūrinių, kuriuos pati sau vadinu 

„travelogais“. Tai filmai, vaizduo-
jantys vienokią ar kitokią kelionę. 
Tarp jų, beje, ir jūrinę. O filme 

„Kristupas Kolumbas. Mįslė“ pats 

Oliveira su žmona vaidina persona-
žus, išplaukiančius laivu į Ameriką. 
Matyt, tai ne atsitiktinumas, kad 
režisierius pasirinko senamadišką 
keliavimo būdą, menantį mirtinų 
avantiūrų kupinus laikus. Jo filmai 
gali būti atsakymas, kokiu būdu iš 
pažiūros sena forma gali perteikti 
šių dienų pasaulio rūpesčius.

Kaip ir visi klasikai, Oliveira 
yra išoriškai gerbiamas, bet ne 
itin žiūrimas. Lietuvoje jį galime 
vadinti nuošaliuoju klasiku, nes 
čia režisierius tiesiog nėra itin ži-
nomas. Buvo retrospektyva iš DVD 
diskelių; vienas kitas filmas parody-
tas festivaliuose. Šiemet per „Kino 
pavasarį“ balsavau už Oliveiros 

„Keistą Anželikos atvejį“ ir – koks 
sutapimas – tokiu būdu net tikėjau-
si laimėti kažkokią kelionę. Aišku, 
nei man išlošti loterijoje, nei Oli-
veirai pelnyti žiūrovų simpatijas 
nepavyko. Apskritai pastebėjau, 
kad režisierius arba pristatomas 
kaip fasadinės kultūros atstovas ir 
įtraukiamas į Europos sostinių kino 
programą, arba pateikiamas kaip 
gurmanams teprieinamas gardus 
kąsnelis, tad eiliniam žmogui į jį 
kėsintis nė neverta.

Iš arčiau

Rūta Birštonaitė

P

Jo filmai gali būti atsakymas, kokiu būdu iš pažiūros sena forma 
gali perteikti šių dienų pasaulio rūpesčius.

„Abraomo slėnis“, 1993

„Laiškas“, 1999 

Neįprastos 
Manoelio de Oliveiros 
kelionės laiku

iš arčiau 



12  kinas_2011/4 (316) kinas_2011/4 (316)  13

Vis dėlto Oliveirą veikiau rei-
kėtų lyginti ne su kilniai pasenu-
siais klasikais, o su senovės Rytų 
poetais, kai garbus amžius (Oli-
veiros atveju – šimtas treji metai) 
veda į mąstymo išskaidrėjimą ir 
stiliaus drąsą. Šiaip ar taip, kino 
festivaliuose Oliveira ėmė pelnyti 
laurus būdamas aštuoniasdešim-
ties. Kaip sąmojingai rašė kino 
kritikas Antonas Dolinas: „Būtų 
išėjęs jis į pensiją (aštuonis gyve-
nimo dešimtmečius daugelis pa-
laikytų ilga ir vaisinga biografija), 
ir kinematografas būtų netekęs 

pradedančio autoriaus, teikiančio 
didelių vilčių...“

Amerikiečių kritiko Jonathano 
Rosenbaumo nuomone, Oliveira – 
netolygus autorius. Tad neretai 
žmonės pradeda jį žiūrėti tiesiog 
ne nuo tų filmų, o paskui praran-
da norą domėtis kitais. Tačiau man 
atrodo, kad didžiausia suvokimo 
kliūtis yra sunkiai pagaunamas Oli-
veiros stilius, kur dera kraštutinis 
estetizmas ir šiokia tokia beskony-
bė, sustyguota forma ir amorfiš-
kumas. Siužetai gali būti išoriškai 
primityvūs arba, atvirkščiai, painūs 
ir grimzlūs. Puikūs nuolatiniai ak-
toriai (Leonor Silveira, Luísas Mi-
guelis Cintra) leidžia sau vaidinti 
tarsi atsainiai ir karčiai ironiškai.

Oliveiros pasakojimo strategiją 
nelengva sugriebti, o tuo labiau 
aprašyti. Kartais režisierius man 
primena vieną šaunų formalizmo 

ir struktūralizmo dėstytoją, kuris 
sykį matydamas beveik miegan-
čius studentus ta pačia mono-
toniška intonacija ėmė kalbėti 
kažkokius niekus. Visi ir toliau 
miegodami stropiai konspektavo 
paskaitą. Kai sutrikusi šiaip ne 
taip pakėliau sunkią galvą, dės-
tytojas tik gudriai pamerkė akį ir 
toliau bylojo nei šį, nei tą. Oliveira 
ima pabrėžtinai tradicinę (dėl to 
neretai atgyvenusią ir nuobodžią) 
formą ir atlieka vos pastebimus 
manevrus, kuriuos galima ir pra-
žiopsoti. Režisierius nuslopina 

mūsų budrumą nepabaigiamais 
personažų pokalbiais prie stalo, 
nukreipia dėmesį įterpdamas į 
siužetą ištisus muzikinius nume-
rius („Vis dar gražuolė“, „Laiškas“) 
ir galutinai užliūliuoja sudėdamas 
filmą beveik vien iš bažnytinių pa-
mokslų („Žodis ir utopija“). Tiesa, 
kartais jis vis dėlto malonėja mus 
pažadinti – taip „Abraomo slėny-
je“ po beveik tris su puse valandas 
trukusių klajonių po herojės mąs-
tymo brūzgynus vienas personažas 
staiga čiumpa katiną ir šveičia jį 
žemėn taip, kad net sudreba iki 
tol nė sykio nesujudėjusi kamera. 
Nenuostabu, kad kai režisierius 
mausto tave rimtu veidu, gali įti-
kėti, jog, pavyzdžiui, jo „Kalbantis 
filmas“ tėra neapsakomo nuobo-
dumo pasakojimų rinkinys apie vi-
siems įgrisusius Europos kultūros 
objektus, ir nieko daugiau.

Vieni geriausių tokios strategijos 
pavyzdžių ir yra minėtieji „trave-
logai“. Pirmiausia čia turiu omeny 

„Kelionę į pasaulio pradžią“ (1997) 
ir „Kalbantį filmą“ (2003). Pirma-
jame pavaizduota lokali kelionė au-
tomobiliu į Portugalijos užkampį; 
antrajame kelionė yra globali, ve-
danti per skirtingas Europos šalis. 

„Kelionėje į pasaulio pradžią“ nėra 
jokių iškilių objektų, įžymybių. Kita 
vertus, „Kalbančiame filme“ didie-
ji paminklai suniveliuoti, parodyti 
neutraliai. Nors herojai keliauja 
ten, kur nebuvo, abiem atvejais 
jų kelias veda atgal – į gimtinę ir 
prie, skambiai tariant, europinės 
civilizacijos lopšio.

„Kelionė į pasaulio pradžią“ – 
vienas iš tų Oliveiros filmų, kurių 
siužetas neatrodo itin išradingas. 
Filmo personažas režisierius Mano-
elis (Marcello Mastroianni) drauge 
su trimis gerokai jaunesniais ak-
toriais keliauja po savo jaunystės 
vietas. Vis dėlto pagrindinis išvykos 
tikslas – aplankyti vieno iš bendra-
keleivių, portugalų kilmės prancū-
zų aktoriaus Alfonso tėvo gimtinę, 
kurioje jis niekad nėra buvęs. (Pats 
Oliveira atlieka vairuotojo, kartais 
sušmėžuojančio fone, vaidmenį.) 
Filme nieko ypatinga nevyksta. 
Keliautojai pasakoja asmeninius 
prisiminimus, aptaria didesnius 
ir smulkesnius istorijos įvykius. 
Režisierius lengva flirtuoja su ak-
tore, bet vis melancholiškai mini 
savo senatvę. Pakeliui sustojama 
prie kelių vietinių objektų: upės 
krantinės; senovinės skulptūrėlės; 
kadaise prašmatnaus viešbučio 
griuvėsių; senovinio akmeninio 
tilto. Galiausiai pasiekusi tikslą ir 
aplankiusi Alfonso gimines, kom-
panija tuo pačiu keliu grįžta tęsti 
filmavimo. Apie tėvą Alfonsas nie-
ko nauja tarsi ir nesužino, nes teta 
tik pakartoja, ką jis ir taip buvo 
girdėjęs. Tiesa, finale Alfonsas 
atrodo susimąstęs, gal net tyliai 
sukrėstas. Tačiau likusieji tik ima 
kvatoti nugirdę, kaip jis priešais 
veidrodį deklamuoja kelionėje iš-
moktą seną eilėraštį.

Filme nėra kokio nors ryškaus 
įvykio, netikėto siužeto vingio; 
keliautojai sėkmingai sugrįžta iš 
kelionės. Pasakojimas išoriškai 
neutralus, personažai – kandūs, 
o Mastroianni ironiškas grimasas 
rodo net lapės iškamšai. Tačiau ir 
jaunesni, ir vyresni sutartinai by-
loja apie pasaulio nuosmukį. „Ar 
pasaulis iš tiesų toks ligotas?“ – 

„Ligotas? Jis pasmerktas!“ Tiesa, 
ciniškų ir skeptiškų personažų apo-
kaliptinės kalbos iš pradžių skamba 
gal ir ne visai įtikimai. Taip gali ir 
nepastebėti, kaip gan lengvabūdis 
tonas pamažu pereina į niauresnį. 
Kai keliautojai kerta senovinį tiltą, 
ima keistis vaizdų seka – ji tampa 
skurdi, tamsi, o kalbos apie nuos-
mukį nebeatrodo nepamatuotos. 
Stūkso akmens namai, automobilį 
vejasi pikti perkarę šunys. Atvykė-
lius atšiauriai sutinka neapsakomo 
liesumo teta ir dėdė. Vis dėlto per-
sonažai susėda prie stalo pokalbio 
(mėgstama Oliveiros vieta ir užsi-
ėmimas). Ir čia horizontalus judė-
jimas sustoja, imama raustis į gylį. 
Sklandžius Manoelio pasakojimus 
keičia užsikirtęs kalbėjimas: teta 
ilgai nenori pripažinti sūnėno ir be 
perstojo klausia to paties – kodėl 
Prancūzijoje užaugęs Alfonsas ne-
kalba portugališkai.

Šioje „vertikaliojoje“ dalyje Ma-
noelis, iki tol nemažai kalbėjęs, 
daugiausia tyli, nes čia – jam nepa-
žįstama Alfonso teritorija. Grįždami 
keliautojai sako, kad ties viešbučiu, 
kur kadaise gyveno Manoelis, liko 
Manoelio prisiminimai, o Alfonsas 
nukeliavo daug giliau. Personažai 
leidžiasi į dviejų rūšių ilgesio ir 
prisiminimų apmąstymus. Mano-
elio prisiminimai – tai meilės ir ge-
rovės kupinas aristokratų gyveni-
mas. Jaunesnieji aktoriai sako, kad 
jiems liko ano gyvenimo griuvėsiai, 
tad Manoelis laimingesnis už juos, 
nes gali prisiminti, ką pats kitados 
patyrė. Tačiau galiausiai bendra-
keleiviai nutaria, kad Manoelio 
atvejis blogesnis už Alfonso. (Kaip 
sako Mastroianni herojus: „Ilgas 
gyvenimas – tai Dievo dovana, bet 

ji turi savo kainą.“) Taip, Alfonso 
Portugalija – vargana anksti miru-
sio tėvo tėvynė. Tačiau visa tai, ką 
Alfonsas galėjo tik įsivaizduoti, jis 
stebuklingu būdu aptinka beveik 
nepakitus. Alfonsas apibendrina, 
kad tai buvo „keista kelionė į įsi-
vaizduojamą vietą“.

Galime sakyti, kad jis atsidūrė 
tokioje vietoje, kur dabartyje slypi 
praeitis. Štai aktoriaus dėdė teigia, 
kad jie kilę iš Portugalijos karaliaus 
Alfonso, regėjusio Kristaus žaizdas. 
Ir ištaria šiuos žodžius taip, lyg tie 
laikai būtų visai čia pat. O ir pats – 
ištįsusiu veidu, kreiva nosimi – at-
rodo kaip išniręs iš laikų prarajos. 
Apskritai Oliveiros filmuose neretai 
išgaunamas labai keistas, apgau-
lingas laikas – lyg sustingęs, bet ne-
regimai pasikeičiantis. Kartais at-
rodo, kad prieš mus – praėję laikai, 
o pasirodo – beveik dabartis (taip, 
pamenu, mane apgavo „Abraomo 
slėnio“ pradžia). Šiuo požiūriu 
įdomiausias, ko gero, „Laiškas“ – 
Madame de La Fayette „Princesės 
de Klev“ ekranizacija, kur iš šaltos 
prabangos ir populiariosios kultū-
ros rekvizito mišinio išgautas nepa-
valdumo laikui jausmas. Tačiau Oli-
veira visad jautrus gyvenamajam 
laikui, iš čia – tos nuolatinės šnekos 
prie stalo apie mūsų dienų karus ir 
krizes. (Linksmas sutapimas, kad 
prieš keletą metų prancūzai reiš-
kė protestą masiškai pirkdami ne-
kenčiamiausią prezidento Sarkozy 
knygą – ogi „Princesę de Klev“.) Ir 
kartu nepaleidžia labai seno laiko 
pojūtis, kuris, atrodo, išauga iš 
Portugalijos peizažo ir architektū-
ros. Kaip čia neprisiminsi „Keisto 
Anželikos atvejo“ protagonisto, ku-
ris lyg užkerėtas vis fotografuoja 
darbininkus, prieštvaniniais kaup-
tukais besikapstančius vynuogyne. 

Tačiau laikų sutapimas (kaip Al-
fonso atveju) įvyksta ne visada, ir 
po kurio laiko grįžęs į tą pačią vie-
tą gali patekti visai kitur. Maždaug 
tai nutinka Oliveiros filme „Mano 
vaikystės Portas“ (2001), kur, ga-
lima sakyti, prikeliami „Kelionėje 
į pasaulio pradžią“ už kadro likę 

Manoelio atsiminimai. Šis filmas – 
kelionė ne erdve, o laiku, kur 
sluoksniais klojami vaidybiniai ir 
dokumentiniai Porto miesto vaiz-
dai. Vaidybiniai fragmentai prike-
lia puošnius spektaklių lankytojus, 
dendžius slampinėtojus. Ką ir sa-
kyti – dabartis prieš juos beviltiškai 
nublanksta.

Maža to – eksperimentai su laiku 
Oliveiros kine gali net būti pavojin-
gi. Taip „Keisto Anželikos atvejo“ 
herojus fotografas, turintis nufoto-
grafuoti mirusią merginą, sufoku-
savęs vaizdą išvysta, kaip mirusi 
mergina atmerkia akis. Herojus 
tarytum patenka į laiko properšą 
ir už tai sumoka savo gyvybe. 

Teisybės dėlei reikia pasakyti, 
kad neretai Oliveiros herojai atrodo 
nė nelinkę kelti kojos iš savo di-
delių, paslaptingų namų, kas, beje, 
netrukdo puikiai samprotauti apie 
pasaulio likimą. Žinoma, tai kartus 
paradoksas, nors aš sakyčiau – lai-
minga lemtis, kad kadaise garsėjusi 
didžiais keliautojais ir naujų žemių 
atradimais Portugalija liko nuosta-
biu Europos užkampiu („Kelionėje 
į pasaulio pradžią“ nuo grėsmingo 
pasaulio miestelį skiria kalnų juos-
ta). Jei ir keliaujama į platųjį pa-
saulį, tai paprastai už kadro. Taip 
dėl ekonominių priežasčių „Keistų 
blondinės įpročių“ herojus vyksta 
uždarbiauti į Žaliąjį Kyšulį, o są-
žinės graužiama „Laiško“ herojė 
aristokratė iškeliauja į Afriką dirbti 
savanore. 

Į rimčiausią kelionę Oliveira savo 
herojus išjudino „Kalbančiame fil-
me“ – viename tobuliausių ir keis-
čiausių dėl savotiško atsainumo kū-
rinių. Jis savaip atsveria „Kelionę į 
pasaulio pradžią“, ir neatsitiktinai 
nuodugni Yanivo Eyny ir A. Zubato-
vo šio filmo analizė (turbūt geriau-
sias tekstas apie Oliveirą, kurį man 
teko skaityti) vadinasi „Kelionė į 
pasaulio pabaigą“ (ją galima rasti 
žurnale „Senses of Cinema“, 2004, 
nr. 33). Filme vėl sujungti du mėgs-
tami Oliveiros siužetai – kelionės 
vaizdai ir ilgas pokalbis prie stalo. 
Mama (istorijos dėstytoja) su dukra 

laivu plaukia į Mumbajų susitikti 
su lakūnu dirbančiu tėvu. Kelionė 
sudėta iš atskirų scenų, jos nufil-
muotos estetiškai, skoningai, bet 
tarsi vangiai, statiškai. Kaip rašo 
minėtieji autoriai, „atrodo, kad iš 
filmo sąmoningai išvalyta aistra, 
prievarta ir net pamatiniai žmo-
gaus jausmai“.

Antroje dalyje išvis nebelieka jo-

kios keliavimo dinamikos. Tik res-
torane tęsiasi laivo kapitono (John 
Malkovich) pokalbis apie pasaulio 
blogybes tarp demonstratyviai 
ištaigingų ir be galo išsilavinusių 
damų – šiaip ar taip, jos visos kal-
ba savo gimtąja kalba ir puikiai 
supranta viena kitą. Tačiau šį sykį 
neutralaus finalo nėra – motina ir 
dukra žūva nespėjusios išsigelbėti 
iš laivo, kuriame teroristai paliko 
sprogmenį su laikrodiniu užtaisu.

Pasak minėto straipsnio autorių, 
„Kalbančio filmo“ struktūra yra vei-
drodinis „Odisėjos“ atvaizdas: „Ta-
čiau vietoj Odisėjo, keliaujančio į 
Vakarus, kad grįžtų namo pas žmo-
ną ir vaikus, „Kalbančiame filme“ 
žmona ir vaikas palieka namus, 
kad keliautų į Rytus pas atsiskyrusį 
tėvą.“ Odisėjo kelionės apvertimų 
filme surastume ir daugiau. Tačiau 
esminis jų, aišku, yra tas, kad Odi-
sėjas grįžta namo iš karo, o filmo 
herojės keliauja į pražūtį.

Šiame, o ir kituose Oliveiros 
filmuose vis minimas Portugali-
jos karalius Sebastijonas – kaip 
byloja legenda, nepaaiškinamai 
pradingęs pačiame mūšio įkarš-
tyje, bet, tikima, turįs sugrįžti į 
savo šalį, kai to labiausiai reikės. 
Šį rugpjūtį mus palikęs režisierius 
Raúlis Ruizas savo „Kino poetikoje“ 
irgi prisimena Sebastijoną norėda-
mas parodyti, kad ne visi pasako-
jimo modeliai paklūsta holivudinei 
centrinio konflikto teorijai. Kitaip 
tariant, pasakojime nebūtinai turi 
būti pasirinkimas, protagonistas 
gali išvis atsisakyti rinktis. Ruizo 
nuomone, toks modelis apskritai 
būdingas portugalų kultūrai. Ru-
izas net papasakoja apie vieną 
portugalų atletą, kuris pirmauja 

Iš arčiau iš arčiau

„einu namo“, 2001

„Kalbantis filmas“, 2003

<

„Kelionė į pasaulio pradžią“, 1997
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bėgimo rungtynėse, bet staiga iš 
jų pasitraukia, o tėvynėje sutin-
kamas kaip nacionalinis didvyris, 
Sebastijono sekėjas.

Oliveiros kelionė iš esmės de-
monstruoja įprasto pasakojimo at-
sisakymą. Šitoks atsisakymas – jau 
ne vien kaip poetikos priemonė, o 
kaip egzistencinė laikysena, – ko 
gero, labiausiai išgrynintas filme 

„Einu namo“ (2001). Filmas prasi-
deda automobilio katastrofa, kurio-
je žūva visa protagonisto šeima, ir 
jis lieka gyventi tik su anūku. Prota-
gonistas – garsus senyvas aktorius 

(jį vaidina Michelis Piccoli), atsisa-
kantis „vaidinti“ pagal įprastą gyve-
nimo siužetą, t. y. rodyti skausmą, 
kentėti. Užuot tai daręs, jis gyvena 
vienišo esteto gyvenimą, perkasi 
nuostabius batus ir kategoriškai 
atmeta pelningus, bet banalius 
kūrybinio darbo pasiūlymus. Ta-
čiau iš, matyt, šiokios tokios inte-
lektualo garbėtroškos jis apsiima 
vaidinti jam akivaizdžiai netinkantį 
Maligano vaidmenį XX amžiaus 
odisėjos – Jameso Joyce’o „Uli-
so“ – ekranizacijoje. Būtent tada, 
kai tokiu būdu pamėgina grįžti į 

„tvarkingą“ gyvenimo siužetą, pro-
tagonistas ir palūžta. (Tarptautinei 
koprodukcijai vadovaujantį režisie-
rių, savotiškai prisidedantį prie he-
rojaus asmeninės katastrofos, vėl 
suvaidino Malkovichius.)

Dar vienas dalykas, darantis 
Oliveiros kelionę neįprastą, yra, 

regis, tiesiog nesaikingas kalbos 
vartojimas. Net ir keliaujant ne 
tiek rodoma (paminklai neretai 
stūkso kažkur toli), kiek apibū-
dinama. Žinoma, tai susiję pir-
miausia su paties režisieriaus kino 
poetikos samprata. Ispanų režisie-
rius Victoras Erice yra perteikęs 
tokius paties Oliveiros žodžius: 

„Suvokiau, kad visiškai nenaudinga 
stengtis kinematografiškai išversti 
verbalinį, literatūrinį vaizdą. Net 
nebūtina bandyti, nes literatūrinė 
frazė gali būti išreikšta ekrane. Tai 
didelis garsinio kino pranašumas.“ 

Straipsnyje „Apie kino prigimties 
neapibrėžtumą“ Erice išaiškina: 

„Kaip nebyliojo kino liudininkas 
ir dalyvis Oliveira galėjo suvokti 
akivaizdų dalyką: žodis negali būti 
tiesiog pridėtinė vertė, natūralis-
tinis vaizdo ornamentas, veikiau 
jis turi tapti veiksmo ir judėjimo 
pamatu.“ („Rouge“, 2004, nr. 4) 
Neretai žodis tampa esminiu vei-
kėju – kaip rašo straipsnio apie 

„Kalbantį filmą“ autoriai, Oliveira 
vaizduoja pačią kalbą, jos „perte-
klių kaip savotišką dekadentišką 
prabangą“.

Tačiau kalba ne tik yra lygiatei-
sė Oliveiros kino dalis, bet ir pri-
klauso jo slaptų ginklų arsenalui. 
Tarkime, „Kalbantis filmas“: kal-
bėjimas čia pabrėžtinai sausas, ofi-
cialus (įskaitant mamos ir dukters 
pokalbius), neekspresyvus. Karto-
jamos trafaretinės frazės, tarsi tai 

būtų atmintinai iškaltas vaidmuo 
ar citata iš kelionių vadovo. (Beje, 
Oliveiros „Dieviškąją komediją“ 
sudaro vien garsių literatūros 
tekstų ir Biblijos citatos, kartoja-
mos beprotnamio gyventojų.) Ta-
čiau jei nepasiduodi rimtu veidu 
pateikiamai apgaulei, nežiūri filmo 
naiviai ir tiesmukai, galiausiai imi 
suvokti, kad šitoks įspūdis kuria-
mas sąmoningai ir kad žodžiai čia 

„grynai deskriptyviniai, tinkami tik 
perduoti informaciją ar vadovauti 
ekskursijai“.

Iš esmės tai pasakytina apskri-
tai apie Oliveiros „aprašomąją“ 
stilistiką. Neatsitiktinai Oliveiros 
filmuose vienaip ar kitaip figūruo-
ja scena, teatras ar bent koncertų 
salė, įpareigojanti laikytis tam tik-
ros distancijos. Filmo „Kanibalai“ 
pradžioje senovinius kostiumus 
vilkintys operos dainininkai (ir 
šio filmo personažai) suvažiuoja į  
teatrą automobiliais ir arogan-
tiškai pozuoja plojantiems gatvės 
praeiviams. Po pirmos „Nerimas-
ties“ dalies staiga paaiškėja, kad 
tai, ką matėme, buvo aristokratiš-
kų žiūrovų stebimas teatro vaidi-
nimas. Ko gero, ekstravagantiš-
kiausias spektaklis suvaidinamas 

„Stebuklingame veidrodyje“, kai 
keli personažai nutaria sureng-
ti Marijos apsireiškimą to labai 
trokštančiai damai. Na, o forma-
liu požiūriu ypač įdomus kraštu-
tinumas yra „Mano atvejis“, kur 
keliskart visaip kartojama ta pati 
pjesė. Tiesa, įmanoma ir priešinga 
kryptis – „Kelionė į pasaulio pra-
džią“ baigiasi grimo kambaryje, 
žyminčiame grįžimą iš gelminės 
tikrovės į kasdienį vaidinimą.

„Kalbančiame filme“ laivo deny-
je stovinčios motina ir dukra lyg iš 
teatro balkono žvelgia į tolstančią 
gelbėjimosi valtį. Net ir tokiomis 
katastrofiškomis aplinkybėmis 
Oliveira netaiko į mūsų jausmin-
gumą, juk jo kelionės – nesentimen-
talios. Tačiau vietoj lėkštų jausmų 
jos suteikia stingdantį supratimą, 
kad kai kas šiame pasaulyje yra 
negrįžtamai dingę.

Iš arčiau

„Vis dar gražuolė“, 2006

„Kristupas Kolumbas. Mįslė“, 2007 

<

„Keistas Andželikos atvejis“, 2010
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Larso von Triero aistra
„Aš tikiu, kad aistra yra gyvybinių kino jėgų šaltinis ir kad ji 
gali įgauti daug skirtingų formų.“ 
                  L a r s  vo n  Tr i e r, 1982

L

iš arčiau iš arčiau

„epidemija“, 1987

„Medėja“, 1988

„europa“, 1991

ieva Toleikytė

arsas von Trieras gimė 
1956 m. Danijoje, vie-
name Kopenhagos 
priemiestyje. Jo tėvai 

buvo komunistinių pažiūrų (bent 
jau tėvas) ateistai ir liberaliai 
auklėjo vaikus – daryti buvo gali-
ma viską, niekas nieko neliepė ir 
nedraudė, tačiau religija, tikėji-
mas, sentimentalumas ir jausmai 
Trierų šeimoje buvo tabu. Užau-
gęs be disciplinos, Larsas Trieras 
(aristokratiškasis von atsirado 
tik studijų laikais) išsiugdė labai 
griežtą savidiscipliną, lyg būdą 
pasipriešinti nekontroliuojamai 
gyvenimo prigimčiai. Niekas kitas 
jo taip nebaugino, kaip nekontro-
liuojami dalykai; o būdamas vaikas 
von Trieras labai bijojo atominės 
bombos sprogimo, todėl prieš ei-
damas miegoti kiekvieną vakarą 
atlikdavo savo susikurtus ritualus, 
taip bandydamas išgelbėti pasaulį. 
Viename interviu jis yra pasakęs, 
kad didžiausia jo įsivaizduojama 
laimė būtų gebėti priimti, susitai-
kyti su kontrolės stoka. 

Per vienuoliktą gimtadienį mo-
tina padovanojo Larsui kamerą ir 
jis pradėjo kurti pirmuosius savo 

filmus. Jo aistra kinui prasidėjo 
kaip aistra vaizdui. Kai 1979 m. 
Larsas von Trieras įstojo į naciona-
linę Danijos kino mokyklą (prieš tai 
studijavo kino istoriją Kopenhagos 
universitete, bet studijų nebaigė), 
jis jau tvirtai žinojo, kad nori kurti 
kiną, jo skonis buvo susiformavęs, 
kino klasikus žinojo atmintinai, to-
dėl labiausiai jam rūpėjo praktinė, 
techninė pusė – kaip realizuoti savo 
viziją. Kaip ir į tuometinį danų kiną, 
į studijas jis žiūrėjo labai kritiškai, 
leido sau elgtis arogantiškai, tačiau 
jo maištas, įžūlus elgesys nebuvo 
pats sau tikslas ar poza – von Trie-
ras žinojo, kas jam nepatinka, ir 
ruošėsi tai keisti. 

Larsas von Trieras visada neken-
tė drungnumo, vidutinybės, saugios 
ir nenuoširdžios, taigi – nesąžinin-
gos pozicijos kūryboje ir gyvenime. 
Visas šias ydas jis įžvelgė danų kine 
ir danų visuomenėje. Neambicingi 
(ne todėl, kad nuolankūs, o todėl, 
kad negyvi) filmai, siunčiantys aiš-
kią, humanistišką, labai „teisingą“ 
ir patogią žinią, liūliuojantys, o ne 
budinantys vaizdai, baimė eiti iki 
galo, baimė aistringai atsiduoti kū-
rybai ir ją lydinčiai nežiniai, baimė 

rizikuoti, stebuklo baimė – taip su-
trauktai galima nusakyti jo kritiką 
danams. Ne viename interviu von 
Trieras su apmaudu prisimena, kad 
danai taip ir nepastatė savo „Kris-
taus filmo“ (Carlas Theodoras Dre-
yeris buvo parašęs scenarijų apie 
Jėzų Kristų, prie šio sumanymo 
dirbo apie 3o metų, bet nesulaukė 
finansinio palaikymo), kad šitokios 
idėjos jiems per didelės, o tokia li-
berali ir moderni šalis kaip Danija, 
jo žodžiais, laisve pasižymi tik tada, 
kai tai naudinga. 

Aristokratiškas priešdėlis von, 
dabar jau neatsiejamas nuo re-
žisieriaus vardo, tik atsiradęs 
skambėjo kaip įžūlus iššūkis. Ak-
selis Sandemose 1933 m. išleisto-
je knygoje suformulavo nerašytas 
Danijos taisykles, plačiau žinomas 
kaip Jantės įstatymas (Nemanyk, 
kad esi ypatingas. Nemanyk, kad 
esi protingesnis už mus. Nemanyk, 
kad esi geresnis už mus. Nemanyk, 
kad gali mus ko nors išmokyti ir 
t. t.). Iš šių taisyklių matyti, kaip 
lygybės ir bendruomeniškumo 
idealas Danijoje įgavo kiek gro-
teskišką formą ir tapo individu-
alybės bei antagonizmo baime: 

iš arčiau 
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iš arčiau iš arčiau

„Prieš bangas“, 1996

„idiotai“, 1998

„Šokėja tamsoje“, 2000

„Dogvilis“, 2003

svarbiausia nebandyti išsiskirti iš 
kitų. Tuo tarpu Larsas von Trieras 
pats pareiškė, kad toks yra, kad 

„spinduliuoja vidinę aristokratiją“.  

Vaizdų aistra
Nekeista, kad statydamas pir-

mąjį savo pilno metražo vaidybinį 
filmą von Trieras troško sukurti kai 
ką visiškai nedaniško. „Nusikalti-
mo elementas“ („The Element of 
Crime“, 1984) pradeda neįprastų, 
niūrių von Triero Europos filmų tri-
logiją ir pasakoja apie tai, kaip iš 
smėlyje užpustyto Irako į vandens 
užsemtą Europą grįžta detektyvas 
Fišeris. Jis tiria savo mokytojo ne-
išspręstą bylą ir eina nusikaltėlio 
nueitu keliu, bandydamas suprasti 
jo motyvus, „rasti nusikaltimo ele-
mentą“, kol galų gale savo ranko-
mis užbaigia žmogžudysčių seriją. 
Von Trieras šį filmą yra įvardijęs 
kaip duoklę film noir žanrui, kurį, 
įnešdamas naujų elementų, norėjo 
atnaujinti, įlieti šviežio kraujo. 

Kalbant apie šį filmą lengviau 
pasakyti, koks jis, nei apie ką jis. 
Kaip ir vėlesnėse trilogijos dalyse 

„Epidemijoje“ („Epidemic“, 1987) 
bei kafkiškos nuotaikos „Europo-
je“ (dar žinoma kaip „Zentropa“, 
1991), režisieriaus dėmesys sutelk-
tas į vaizdą. Siužetas yra tik pre-
tekstas parodyti kruopščiai apgal-
votus vaizdinius, sukurti nuotaiką. 
Šį von Triero kūrybos etapą būtų 
galima pavadinti aistros vaizdams 
laiku, kai aktoriai jo filmuose buvo 
lyg lėlės; pasiekti žiūrovą, užmegzti 
su juo ryšį jis bandė ne per isto-
riją, tekstą, aktorius ar emocijas, 
o būtent per vaizdą, tiesiog esantį 
žiūrovui prieš akis. 

Nuo pirmųjų filmų von Trierui 
buvo svarbu parodyti, kad grožis 
yra visur, ir tamsūs, šlapi, purvini, 
apokaliptiški, geltonos šviesos (ar 
veikiau tamsos) persisunkę kadrai 
gali būti pilni gąsdinančiai įtaigaus 
grožio, o etinės kategorijos – labai 
reliatyvios. Trilogijos filmus vienija 
Antrojo pasaulinio karo ir Holokaus-
to traumuotos, griuvėsiuose stūk-
sančios Europos tema. Po „Europos“ 

(kaip ir po baigiamojo studijų darbo 
„Išsivadavimo vaizdas“ – „Befrielses-
billeder“, 1982) von Trieras buvo 
apkaltintas simpatijomis nacizmui, 
kas yra nesusipratimas, – panašiai 
kaip bjaurumo estetika jį traukė 
pralaimėtojai, neteisieji, nes jie, 
režisieriaus akimis, įdomesni už 
laimėtojus. 

Prarasti kontrolę 
Po Europos trilogijos bei 1988 m. 

danų televizijai pagal Dreyerio ne-
spėtą realizuoti scenarijų pastaty-
tos „Medėjos“ von Triero kūryboje 
matyti ryškus lūžis. Nuo griežtos 
struktūros, įmantrių, kruopščiai 
apgalvotų vaizdų ir formoje su-
spausto turinio jis perėjo prie darbo 
su nešiojama kamera, o iš to sekė 
netikėtumų pilnas, trykšte trykš-
tantis veiksmas.

1994 m. danų televizija pasiūlė 
von Trierui statyti serialą, ir taip 
gimė „Karalystė“ („Riget“), įkvėpta 
Davido Lyncho serialo „Tvin Pykso 
miestelis“ (1990–1991). Von Trierą 
sužavėjo šiame seriale tvyranti kū-
rybinė laisvė, pasimėgavimas ir at-
sipalaidavimas, nesiekiant sukurti 

„rimto meno kūrinio“ ar patenkinti 
kritikų lūkesčių. Kad von Trieras 
kūrė „Karalystę“ būtent taip nu-
siteikęs, galima pajausti ją žiūrint. 

Nebandydamas niekam įtikti, 
leisdamas dalykams patiems rutu-
liotis, bet nepamesdamas gijos ir iš 
anksto žinodamas, kokia bus pabai-
ga, nepaprastai greitai ir lengvai jis 
sukūrė aštuonias dalis, kurios buvo 
parodytos per du sezonus – 1994 
ir 1997 metais. Serialas sulaukė 
milžiniškos sėkmės, prilygstančios 
danų televizijos auksinės klasikos, 
serialo „Monopolija“ (1978–1981) 
sėkmei. Pirmą kartą von Trieras 
patiko danams. 

„Karalystė“ – serialas kiek ne-
tradicine prasme, tarsi jo kūrėjai 
apsimetinėtų, kad kuria serialą, ir 
linksmai įsitrauktų į šią avantiūrą. 
Veiksmas vyksta didžiausioje Dani-
jos ligoninėje, Kopenhagoje, o čia 
yra visko: dvasių ir vaiduoklių, įsi-
mylėjimų ir aistros, humoro, siau-

bo, skaudžių nesėkmių ir komiškos 
neapykantos. „Karalystę“ būtų ga-
lima pavadinti serialų parodija, bet 
tai tikriausiai būtų sumenkinimas. 
Dėl aktoriams suteiktos laisvės se-
riale yra daug neplanuotų, akyse 
gimstančių dalykų, kai, pavyzdžiui, 
juokaujama, o netikėtai prisiliečia-
ma prie skausmingų temų, o jos 
suskamba subtiliai ir natūraliai, 
kas ne visuomet pavyksta kuriant 

„rimtą filmą“. 
Laisvės „Karalystei“ suteikė ne 

tik požiūris, bet ir techniniai daly-
kai – seriale von Trieras pirmą kar-
tą filmavo nešiojama kamera, kuri 
leido aktoriams laisviau vaidinti. 
Judanti ir veikėjų veidus sekanti 
kamera suteikė „Karalystei“ gy-
vybės, energijos, taip pat realumo 
įspūdį, kuris atsveria visas „mis-
tikas“ ir keistybes. Šis von Triero 
darbas žymi jo augimą ir keitimąsi, 
tai, kas anksčiau jam būtų atrodę 
neįmanoma, netinkama ar kvaila, 
čia padaroma su šelmiška jėga, o 
praradus vaizdo kontrolę ima ver-
tis kunkuliuojanti aktorių energija, 
pavyzdžiui, Ernsto-Hugo Järegårdo 
(taip pat vaidino „Europoje“) demo-
niškas, neapykanta danams degan-
tis, nuolat širstantis ir nuostabiai 
komiškas vyriausiasis gydytojas 
švedas. Svarbiausia tampa aktoriai 
ir besirutuliojanti istorija. 

Tikėjimas yra 
Po pirmo „Karalystės“ sezono 

Larsas von Trieras pastatė, mano 
jausmu, tyriausią ir didingiausią 
savo filmą „Prieš bangas“ („Bre-
aking the Waves“, 1996). Jame 
pasakojama gūdžiame Škotijos 
miestelyje gyvenančios jaunos „ne 
viso proto“ merginos Besės (Emily 
Watson) meilės ir tikėjimo istorija. 
Atšiaurus klimatas, jūros daužo-
mos uolos, gąsdinančiai ortodok-
siška bendruomenė. Besė ryškiai 
išsiskiria iš aplinkos vaikišku nai-
vumu, gyvybingumu ir nuoširdžia, 
besąlygiška meile Janui, su kuriuo 
susituokia pirmame filmo skyriuje. 
Tačiau po kelių kartu praleistų die-
nų Janas turi grįžti į darbą toli nuo 

namų. Pakelti trumpą išsiskyrimą 
Besei per sunku ir ji meldžia Dievą, 
kad grąžintų jai Janą, kas įvyksta 
jau kitą dieną – dėl nelaimingo atsi-
tikimo jis suparalyžiuojamas. Besė 
mano, kad tai jos kaltė – Dievas 
išklausė maldą ir parodė, kokia 
egoistiška ji buvo. Tuo tarpu Janas 
išgyvena juodą neviltį (tikimybės 
pasveikti nėra) ir prašo, kad Besė 
mylėtųsi su kitais vyrais, o paskui 
jam pasakotų apie tai, tarsi tai 
jiedu mylėjosi, ir šitaip per aistrą 
ir meilę grąžintų Janui gyvybines 
jėgas. Toks prašymas skamba dau-
giau nei savotiškai, bet po sunkių 
dvejonių Besė ryžtasi ir nustebusi 
pamato, kad Janas sveiksta, kol ga-
lutinė, absoliuti jos auka per porą 
dienų pastato mylimąjį ant kojų. 

Ankstesniuose savo filmuose 
von Trieras vaizduodavo metodą, 
pavyzdžiui, hipnozę, palikdamas 
nemažą distanciją tarp žiūrovo ir 
vaizdo, o šiame filme distancija iš-
tirpsta, jos nebėra. Ypatingą filmo 
intymumą sukuria ne tik nešiojama 
kamera, neretai kelianti dokumen-
tikos, namų kino ar slaptos kame-
ros įspūdį, bet ir pati tema: kad 
ir kaip vertintume Besę – ar kaip 

tikėjimo riterį, ar kaip beprotę, ar 
kaip kitų žmonių auką – per sunkų 
jos kelią žiūrovas priverčiamas pa-
žiūrėti mirčiai ir gyvenimui į akis. 

Filme sekame, kaip evoliucio-
nuoja Besės tikėjimas: iš naivaus, 
vaikiško per abejonę ir neviltį jis 
tampa autentišku, individualiu 
santykiu su Dievu. Von Triero 
pavaizduotas tikėjimas atitinka 

„Baimėje ir drebėjime“ apibūdintą 
Kierkegaardo: tikėjimas yra ne-
medijuojamas dalykas, jo negali-
ma žodžiais perteikti kitiems, nes 
tikėjimo neįmanoma pagrįsti visuo-
tinybe, – tai kažkas iracionalaus ir 
suvokiamo nebent per aistrą. Von 
Trieras yra sakęs, kad norėjo šiame 
filme sukurti stebuklą. Ar šis ste-
buklas įtikinamas, spėju, priklauso 
nuo kiekvieno žiūrovo santykio su 
tikėjimu, bet viena yra neginčytina: 
šiuo filmu von Trieras skelbia, kad 
tikėjimas yra. Filmo pabaigą – iš 
dangaus pasigirstantį varpų skam-
besį, tarsi sveikinantį į dangų paim-
tą Besę – reikėtų suprasti ne kaip 
nusaldinimą, bet kaip režisieriaus 
poziciją, – kad ir koks būtų jo paties 
santykis su tikėjimu, jis stoja tikė-
jimo pusėn, o Besės kelias iškyla 

kaip idealas – eiti juo ligi galo, net 
jei tai reiškia paaukoti save, mir-
ti. Šitokio apsisprendimo prasmę 
nulemia tai, kad jokių garantijų 
nėra, bet jei garantija būtų, nebū-
tų tikėjimo. 

Moters kančios vaizdavimas 
šiandien neatsiejamas nuo von 
Triero kūrybos, dėl to jis dažnai 
kaltinamas sadizmu arba neapy-
kanta moterims, bet, man regis, jo 
idealą įvaizdina moters gebėjimas 
pasiaukoti. Kančia von Triero fil-
muose neatsiranda iš neturėjimo 
ką veikti, ji nėra savitikslė ir ne 
eksperimento objektas, – čia svar-
biausia tiesa, kuri per skausmą 
išvaloma, nušlifuojama. Nuvalkio-
ta tiesa, pavyzdžiui, „meilė nugali 
viską“, konkrečiame kontekste 
suaktualinama, tampa gyvybės ar 
mirties klausimu ir taip atgauna 
savo reikšmę ir krūvį. 

Dogma ’95: skaistus kinas
1995-aisiais Larsas von Trieras 

drauge su Thomu Vinterbergu 
(„Šventė“, „Festen“, 1998) paskelbė 
manifestą „Dogma ’95“ bei „Skais-
tybės įžadus“ (Kyskhedsløftet) – 
dešimt taisyklių kuriant filmus. 

Šie priesakai – filmuoti nešiojama 
kamera, vaizdą ir garsą įrašyti tuo 
pat metu, nenaudoti jokių efektų, 
neinscenizuoti mirties ar susižaloji-
mų, nekurti žanrinių filmų, filmuoti 
vienoje vietoje, čia ir dabar bei 35 
mm formatu. Paskutinis priesa-
kas – filmo režisierius neturi būti 
išskirtas – pabrėžia, kad filmas yra 
ne vieno žmogaus, režisieriaus, o 
visos komandos bendras kūrinys. 

Šiomis taisyklėmis bandyta 
paneigti manipuliavimą žiūrovo 
jausmais ir priartinti prie žiūrovo 
tikrovę. Dokumentiškumo iliuzija 
įgauna tikrovės pobūdį – dėmesys 
telkiamas nebe į visumą, o į aki-
mirką – kas atsitinka prieš kame-
rą, neplanuotai, spontaniškai, kas 
gimsta čia pat. Akimirka vertinama 
lyg apreiškimas, epifanija. „Dogmos“ 
kūrėjai troško prisiliesti prie kino 
pradžios – prie nekalto, skaistaus 
vaizdo, kone vaikiško, naivaus kino. 
Tokio „negražaus“, drebančio, iš 
žiūrovo daugiau jėgų reikalaujan-
čio (laužoma pasyvaus pasimėgavi-
mo, pramogavimo galimybė) kino 
pagrindu tampa istorija ir aktorių 
vaidyba. Iš esmės von Trieras tai jau 
buvo išbandęs statydamas „Kara-
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iš arčiau iš arčiau

„Manderlis“, 2005

„Visų bosas“, 2006 

„Antikristas“, 2009

„Melancholija“, 2011

lystę“ ir „Prieš bangas“, bet tik „Idi-
otuose“ („Idioterne“, 1998) ši kon-
cepcija pateikiama taip nuosekliai.

„Idiotai“ yra antrasis pagal „Do-
gmos ’95“ taisykles sukurtas filmas 
(pirmasis – Vinterbergo „Šventė“, 
trečiasis – Søreno Kragh-Jacob-
seno „Paskutinė Mifūnės daina“, 
1999), kurį galima vertinti kaip 
paties manifesto komentarą. Fil-
me pasakojama apie grupę danų, 
kurie apsigyvena vieno jų dėdės 
name, idiliškame priemiesčio ra-
jone. Čia jie visaip išsidirbinėja, 
vaidina idiotus, taip pat ir viešo-
se vietose – baseinuose, kavinėse, 
restoranuose ir pan. Pagrindinio 
iniciatoriaus žodžiais, jie ieško 
savo „vidinio idioto“. Laužydami 
nusistovėjusias elgesio normas jie 
tiria save, kitus ir pasaulį. 

Gerovės valstybėje Danijoje riba 
tarp to, kas normalu ir nenormalu, 
labai ryškiai nubrėžta. „Idiotuose“ 
rodoma, kokia liguista yra visuome-
nėje tvyranti nenormalumo baimė – 

„nenormalieji“ turi būti paslėpti 
(žinoma, prieš tai juos aprūpinus) 
ir nebadyti akių „normaliesiems“. 
Tačiau už normalumo–nenormalu-
mo temą filme tikriausiai svarbesnė 
kita mintis: dokumentiką imituojan-
čiuose pokalbiuose su „idiotų“ gru-
pės nariais išaiškėja, kad labiausiai 
jiems rūpėjo šiaip pakvailioti, „pasi-
dulkinti, su kuo papuola“, arba pasi-
semti įžvalgos apie visuomenę, kad 
paskui į ją sugrįžus būtų galima su 
malonumu tęsti savo miesčionišką 
gyvenimą. 

Tarp kitų personažų išsiskiria 
Karen. Ji prisijungė paskutinė ir 
visai atsitiktinai, bet per porą sa-
vaičių išgyvena didžiausią gyveni-
me patirtį tiesiog būdama su tais 
žmonėmis, kurie iš jos nieko nerei-
kalauja ir drąsina ieškoti „vidinio 
idioto“. Pabaigoje ji vienintelė iš-
drįsta parodyti savo „idiotą“ namiš-
kiams, kurie savo šalčiu pašiurpina 
(bent jau mane) gerokai labiau nei 

„skandalą sukėlusi“ grupinio sekso 
scena. Kitaip tariant, galima išsi-
dirbinėti ir laužyti ribas, galima 
statyti filmus pagal „Dogmos ’95“ 

taisykles, bet tik tuomet, jei tai tau 
gyvybiškai reikalinga – tikra, nesu-
meluota ir gyva. 

Mirtis yra, gyvenimas yra
„Prieš bangas“, „Idiotai“ ir „Šo-

kėja tamsoje“ („Dancer in the 
Dark“, 2000) sudaro von Triero 

„auksaširdžių trilogiją“. Trumpuo-
se aprašymuose trilogija apibūdi-
nama kaip filmai, kurių protago-
nistės, kad ir kas vyktų, išsaugo 
savo „naivius įsitikinimus“. Aš 
formuluočiau kiek kitaip: išban-
domas protagonisčių tikėjimas, 
ir jos, nepaisydamos kančios ir 
žiaurios akistatos su realybe, lie-
ka sau ištikimos, nueina ligi galo. 
Paralelės tarp „Prieš bangas“ ir 

„Šokėjos tamsoje“ akivaizdžios: 
viename filme veikėja paaukoja 
savo gyvybę vardan mylimojo, ki-
tame – vardan sūnaus. 

„Šokėja tamsoje“ yra keistas de-
rinys – dogmiškas vaizdas, miuzik-
las (muziką sukūrė Björk, ji atliko 
ir pagrindinį Selmos vaidmenį), 
slegianti nuotaika, Amerikos tema 
ir milžiniška auka. Selma yra emi-
grantė, dirbanti fabrike, aistringai 
mylinti muziką bei miuziklus ir 
taupanti kiekvieną skatiką sūnaus 
akių operacijai. Ji pati serga akių 
liga ir galiausiai visiškai apanka, 
bet slepia tai nuo kitų, kad galėtų 
toliau dirbti (tamsoje) ir sukaupti 
pakankamą pinigų sumą. Dėl sū-
naus Selma pasiryžusi paaukoti 
viską, net gyvybę.

Emociškai šis von Triero filmas 
yra vienas sunkiausių, tai žiūrovo 
akistata su mirtimi; suskaičiuojami 
visi žingsniai iki egzekucijos vietos. 
Mirtis čia tikra, baisi, pasirinkta, 
reali ir apčiuopiama. Sekdamas 
paskutines Selmos valandas kalė-
jimo kameroje, žiūrovas kartu su 
ja kaupia drąsą ją pasitikti (pa-
našiai kaip „Melancholijoje“). Čia 
nėra jokių įtampą nuimančių ar 
pailsėti leidžiančių kadrų. Filme 
Selma išgyvena savo artėjančią 
mirtį be narkozės ar hipnozės 
(kuri sutinkama kone pusėje von 
Triero filmų, ypač pirmuosiuose), ir 

tai, mano nuomone, yra stipriau-
sia ir prasmingiausia – von Trieras 
priverčia pažiūrėti mirčiai į akis, 
primena, kad mirtis yra. Šiandien 
filmuose negyvi krinta tūkstančiai, 
miršta – vienetai (čia turiu minty 
sąmoningą susitikimą su nebūtimi, 
nežinomybe). 

Bausti negalima 
pasigailėti 

2003 m. Larsas von Trieras 
pastatė vieną įdomiausių savo fil-
mų – „Dogvilį“ („Dogville“). Dogvi-
lis – mažas kalnų miestelis Kolora-
do valstijoje, keliantis kiek šiurpų 
įspūdį, labiausiai dėl to, kad nei 
kalnų, nei medžių nematyti, visur 
tuštuma – juodos grindys, ant kurių 
lyg kreida išbraižytos namų ribos, 
nupiešti krūmų kontūrai... Toks 
vizualinis sprendimas kelia teatro 
arba vaikų žaidimo aikštelės įspūdį. 
Atsisakius daiktų, gamtos, dangaus, 
saulės – viską veria šalta prožek-
torių šviesa, – išgrynėja veikėjų ir 
pasakotojo žodžiai, pats vyksmas 
stoja prieš akis detalių nesušvel-
nintu, neprigesintu pavidalu. 

Vieną dieną į Dogvilio miestelį 
atklysta graži, brangiais drabu-
žiais apsirengusi ir nuo kažkokių 
gangsterių besislapstanti mergina 
vardu Greisė (angl. grace – malonė). 
Veikiausiai miestelis nebūtų jos pri-
glaudęs, jei ne Tomas, rašytojas ar, 
greičiau, rašytoju trokštantis būti 
jaunas vyras, savanoriškai atlie-
kantis miestelio moralės ir sąžinės 
balso funkciją. Pagrindinis Tomo 
priekaištas miesteliui toks, kad jo 
gyventojai nemoka priimti kito, tad, 
pasirodžius Greis, Tomas gauna 
puikią progą tai pailiustruoti pa-
vyzdžiu, tik viskas susiklosto kiek 
kitaip, nei jis ar kas nors kitas būtų 
tikėjęsi. Filme matome, kaip natū-
raliai, nepastebimai ir greitai auga 
ir atsiskleidžia žmogaus žiaurumas. 

Neįprasta „Dogvilio“ forma nėra 
savitikslė, bet atitinka turinį – sceno-
grafinis šaltis atspindi žmonių ben-
druomenės šaltį, o menamos sienos, 
durys, kai tik žiūrovai mato, kas 
visur vyksta tuo pat metu, – žiaurų 

žmonių abejingumą vienas kitam. 
Esminis filmo klausimas – bausti ne-
galima pasigailėti – išsprendžiamas 
miestelio nenaudai, Greisės tėvui 
argumentuojant, kad jos rodomas 
atlaidumas atsukant kitą skruostą 
yra arogancija, o ne kilniadvasiš-
kumas; kerštas įvykdomas. Tačiau 
klausimas lieka atviras, o gauti at-
sakymai tampa reliatyvūs taip pat 
2003 m. pastatytame filme „Penkios 
kliūtys“ („The Five Obstructions“, 
bendras von Triero ir danų reži-
sieriaus Jørgeno Letho projektas) 
ir filme „Manderlis“ („Manderlay“, 
2005), kur vaizduojama, kaip iš 
tėvo gavusiai valdžios Greisei „se-
kasi“ keisti pasaulį ir naikinti blogį. 
Šiame filme per juodaodžių vergo-
vės pavyzdį analizuojamos laisvės, 
valdžios, gėrio ir blogio, atsakomy-
bės temos, atskleidžiama, kaip tai, 
kas teoriniam žvilgsniui paprasta ir 
aišku, praktiškai tampa sudėtinga 
ir prieštaringa. 

Apsivalymas per tamsą
Priešpaskutinis Larso von Triero 

filmas „Antikristas“ („Antichrist“, 
2009) kol kas yra pats kontro-
versiškiausias. Filmas vaizduoja 

šeimą, kuri išgyvena nelaimin-
gai žuvusio sūnaus netektį. Jis 
(Willem Dafoe) bando išgydyti 
Ją (Charlotte Gainsbourg), nes ji 
jaučiasi kalta dėl sūnaus mirties. 
Kartu keliaudami jos baimių pi-
ramide aukštyn – jai siaubą kelia 
gamta, miškas, jų trobelė Edene 
ir „šėtoniška moters prigimtis“ – 
jie pasiekia patį pragaro dugną. 
Filmo formai sunku ką nors pri-
kišti, – viskas skamba į ta pačia 
nata: žaluma ir tamsa, gyvūnai, 
garsai, banguojantis vaizdas, akto-
rių vaidyba... Bet lieka klausimas, 
kam visa tai, kokią prasmę taip 
primygtinai vaizduojamas žiauru-
mas turi naratyvui, visumai?.. O 
jeigu tai režisieriaus apsivalymas 
per tamsą (kurdamas šį filmą von 
Trieras išgyveno sunkią depresiją), 
tai kuo čia dėtas žiūrovas? Labiau-
siai mane suglumino dedikacija 
Andrejui Tarkovskiui (drauge su 
Dreyeriu labiausiai von Triero 
vertinamas režisierius). Von Trie-
ro filmų vaizduose lengvai matyti 
Tarkovskio žymė, bet dvasia, ypač 

„Antikristo“, iš esmės skiriasi, – 
Tarkovskis akcentavo, kad kūrė-
jas turi jausti atsakomybę už savo 

kūrybą; meno kūrinys turi būti lyg 
žvaigždė, žiburys, o ne purvo bala. 

„Melancholijoje“ (2011) kiek ki-
taip. Lakonišku Larso von Triero 
apibūdinimu, tai „labai gražus  fil-
mas apie pasaulio pabaigą“. Skam-
bant Wagnerio „Tristano ir Izoldos“ 
meilės temai, matome paskutines 
dienas prieš Žemei susiduriant 
su Melancholijos planeta. Filmas 
padalintas į dvi dalis „Džastina“ ir 

„Kler“, kurios lyg priešingi poliai at-
spindi skirtingą požiūrį į gyvenimą. 
Džastina (Kirsten Dunst) išgyvena 
melancholiją, ji stengiasi išsikaps-
tyti iš depresijos, bet galų gale savo 
vestuvių naktį sunaikina viską – 
santuoką, karjerą, santykius su 
artimaisiais. Kler yra pavyzdinga 
žmona, motina ir sesuo: ji tarsi pa-
laiko ir saugo tvarką – prašmatnios, 
karališkos vestuvės taip pat yra jos 
kūrinys. Tačiau kai Melancholijos 
planeta pradeda grėsmingai artėti, 
viską užliedama svaiginančiu žy-
dru spindesiu, Kler apima panika, 
o Džastina stoiškai laukia baigties. 

Siurrealistiškus André Delvaux 
filmus primenančios tuščios erdvės, 
vaiduokliškas simetriškas parkas, 
žirgai, spindintis vanduo, mėnesie-

na, šalta, melsvai balta vasaros nak-
tų šviesa... „Melancholijos“ pasaulis 
grėsmingai gražus; reginio, kaip 
patirties, įspūdingumas atsveria 
Džastinos nuomonę, kad Žemėje 
nėra nieko, ką verta išsaugoti. Tuo 
tarpu jos žodžiai „gyvenimas yra 
tik Žemėje, ir neilgam“ nuskamba 
sąžiningai. Tačiau manau, kad šia-
me filme neverta ieškoti skirtingų 
gyvenimo filosofijų (ką, deja, impli-
kuoja režisierius), verčiau jį priim-
ti kaip bendrą reginį, vizualumo ir 
emocijos sintezę, visumą. Daug kas 
tvirtina, kad šis filmas nihilistiškas. 
Keista, kad tuo stebimasi, tarsi di-
džioji dauguma šiandien kuriamų 
filmų nebūtų tokie. Man atrodo, kad 
troškęs tikėti, bet nesugebėjęs, von 
Trieras „Melancholijoje“ susitaiko 
su jį kamuojančia nekontroliuojama 
gyvenimo bei pasaulio prigimtimi ir 
priima ją atmerktomis akimis; ori 
ir drąsi laikysena prieš nebūtį yra 
daugiausia, ką gali netikintis žmo-
gus. Regis, tai vadinama amor fati. 

Remtasi knyga: 
Lars von Trier: Interviews 
(Jackson, University Press 
of Mississippi, 2003).



22  kinas_2011/4 (316) kinas_2011/4 (316)  23

eslėpsiu – esu didelė 
bondianos gerbėja. 
Ir buvau tarp tų, ku-
riems nepatiko šeš-

tasis Džeimsas Bondas – Danielis 
Craigas. Charizmatiškas Seanas 
Connery, rafinuotas Rogeris Mo-
ore’as, aristokratiškai santūrus 
Timothy Daltonas, elegantiškai 
žavus Pierce’as Brosnanas ir stai-
ga neaukšto ūgio, kresnas, aštrių 
veido bruožų blondinas Danielis 
Craigas. Pirmą kartą jį pamatęs 
nepatikėsi, kad šis žmogus geria 
nesuplaktą martinį su degtine ir 
dėvi prabangius kostiumus.

Tačiau pažiūrėjusi „007 Kazino 
„Royale“ pamaniau, kad gal būtent 
toks turi būti XXI amžiaus agentas 
007. Raumeningesnis ir paprastes-
nis. Tuo įtikino geras britų aktorius 
Danielis Craigas, kuris devyniolika 
metų laukė vaidmens, pavertusio 
jį aukščiausios lygos pasauline 
žvaigžde. Iki tol, kol ėmė gauti ho-
norarus, leidžiančius atostogoms 
išsinuomoti nedidelę salą, kad ne-
trukdytų paparaciai, aktorius nu-
ėjo ilgą sudėtingą kelią, suvaidino 
daug vaidmenų teatre, televizijoje, 
kine. Jo filmografijoje daugybė ne 

šiaip neigiamų personažų, bet tie-
siog bjaurių tipų. Tai skiria jį nuo 
Bondą anksčiau vaidinusių aktorių. 

Danielis Wroughtonas Craigas 
gimė 1968 m. kovo 2 d. Česteryje 
netoli Liverpulio. Jo tėvas Tomas 
pakeitė daug profesijų – buvo 
prekybos laivyno jūreivis, meta-
linių konstrukcijų montažininkas, 
alinės savininkas. Motina Olivia 
dirbo mokytoja, ji visada domėjo-
si menu, net kai po skyrybų liko 
viena su dviem vaikais – ketverių 
metų Danieliu ir jo vyresne sesu-
te Lee. Jie apsigyveno Liverpulyje, 
motina tapo šio miesto Visuomeni-
nio teatro aktyviste. Nuo vaikystės 
Danielis augo teatro užkulisiuose 
ir kartą panoro tapti aktoriumi. 
Nuo keturiolikos metų berniukas 
pasirodydavo scenoje. 

Lankydamas vidurinę mokyklą 
jis nepasižymėjo stropumu, bet 
daug skaitė ir sėkmingai žaidė 
regbį. Šešiolikos metų vaikinas 
pareiškė, kad mokykla jam įkyrėjo 
iki gyvo kaulo.

Motina skeptiškai vertino sūnaus 
norą tapti aktoriumi, troško, kad 
jis pasirinktų stabilesnę profesiją. 
Tačiau 1984 m. būtent ji pasiūlė 

Danieliui dalyvauti Mančesterio 
Nacionalinio jaunimo teatro su-
rengtoje peržiūroje ir net padavė 
paraišką sūnaus vardu. Jo debiutu 
teatro scenoje tapo Agamemnono 
vaidmuo Williamo Shakespeare’o 

„Troile ir Kresidoje“. Pradedančiam 
aktoriui tai buvo neįkainojama 
patirtis ir galimybė pakeliauti po 
pasaulį. Tačiau teatrui nuolat sti-
go pinigų, todėl Danielis dirbo ir 
padavėju, ir indų ploviku. Aktorius 
prisipažįsta, kad kelis kartus pa-
bėgo iš buto nesumokėjęs nuomos.

Netrukus vaikinas suprato, kad 
privalo baigti profesionalią akto-
rių mokyklą. Po kelių nesėkmingų 
bandymų, 1988 m. jis įstojo į gar-
sią Guildhallo muzikos ir dramos 
mokyklą. Craigo studijų draugai 
buvo Ewanas McGregoras, Alistai-
ris McGowanas, Damianas Lewis 
ir Josephas Fiennes’as. 

1992 m. Craigas debiutavo 
amerikiečių režisieriaus Johno G. 
Avildseno filme „Vienišiaus stipry-
bė“ („The Power of One“). Drama-
tiškoje istorijoje apie baltaodžio 
berniuko gyvenimą Afrikoje jis 
suvaidino savo pirmąjį nedorėlį. 
Naujų pasiūlymų neteko laukti ilgai. 

Jo filmografijoje daugybė ne šiaip neigiamų personažų, bet  
tiesiog bjaurių tipų. Tai skiria jį nuo Bondą anksčiau vaidinusių 
aktorių. 

izolda Keidošiūtė

iš arčiau 

Šeštasis agentas 007
Danielis Craigas

n

„Silvija“, rež. Christine jeffs, 2003

„Motina“, rež. Roger Michell, 2003

„Begalinė meilė“,  

rež. Roger Michell, 2004

iš arčiau 
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Nepamiršo jis ir scenos: Kara-
liškajame nacionaliniame teatre 
nuoširdžiai ir įtikinamai suvaidi-
no Tony Kushnerio pjesėje „Ange-
lai Amerikoje“. Homoseksualaus 
vyro, slepiančio savo prigimtį, 
vaidmuo buvo gerai įvertintas te-
atralų ir žiūrovų. Ryškiai Craigo 
teatrinę karjerą nušvietė pasiro-
dymas Londono „Old Vic“ teatre. 
Aktoriaus ambicijas jis patenkin-
davo scenoje, o televizijos serialai 
atnešdavo neblogus honorarus. 
1992 m. Craigas vedė škotų aktorę 

Fioną Laudon, tais pačiais metais 
gimė duktė Ella.

D. Britanijoje jis išpopuliarėjo 
1996 m. suvaidinęs nevykėlį mu-
zikantą miniseriale „Mūsų draugai 
iš Šiaurės“ („Our Friends in the 
North“). Craigas gyveno labai in-
tensyviai: miegojo po dvi valandas, 
mezgė meilės ryšius su gražuolė-
mis manekenėmis (tarp jų buvo ir 
Kate Moss), leido naktis baruose.

Tačiau darbe jis išliko ambi-
cingas ir atkaklus, atsisakydavo 
gausių pasiūlymų vaidinti blogus 
vaikinus. 1995 m. Michaelio Goth-
libo filme „Mažylis karaliaus Artū-
ro dvare“ („A Kid in King Arthur’s 
Court“) Craigas tapo Kate Winslet 
suvaidintos princesės mylimuoju. 
1997 m. jis nusifilmavo painioje vo-
kiečių režisieriaus Peterio Sehro 
melodramoje apie dviejų vyrų ir 
vienos moters meilės trikampį 

„Apsėdimas“ („Obsession“). Craigo 
herojus skulptorius Džonas atvyks-
ta į Berlyną iš Zimbabvės, trokš-
damas išsiaiškinti savo močiutės 
mirties paslaptį. Stotyje jis sutinka 
vokietę muzikantę Miriam ir tarp 
jų įsižiebia simpatija. Iš ekrano 
meilės santykiai persikėlė į gyve-
nimą. Su Miriam vaidmens atlikėja 
vokiečių aktore Heike Makatsch 
Danielis gyveno septynerius metus. 

Pamažu Danielio Craigo karjera 
įsibėgėjo. 1998 m. britų režisierės 
Cathal Black melodramoje „Mei-

lė ir pyktis“ („Love and Rage“) jo 
suvaidintas laisvamanis atvykėlis 
airis Džeimsas išgyvena tragiš-
ką romaną su britų aristokrate. 
Tais pačiais metais režisieriaus  
Shekharo Kapuro istorinėje dra-
moje „Elžbieta“ („Elizabeth“) Crai-
gas suvaidino nedidelį sąmoksli-
ninko vienuolio vaidmenį. Johno 
Maybury filme „Meilė – tai šėtonas: 
Frensio Beikono portreto studija“ 
(„Love Is the Devil: Study for a Por-
trait of Francis Bacon“) Craigas su-
kūrė dailininko meilužį – cinišką 
darbininkų klasės atstovą, kartą 
bandžiusį apiplėšti dailininko na-
mus. Toliau sekė Williamo Boyde’o 

„Tranšėja“ („The Trench“), kur jis 
vaidino Pirmojo pasaulinio karo 
metų kariškį. 2000-aisiais pasi-
rodė Hugh Hudsono melodrama 

„Mano svajonių Afrika“ („I Drea-
med of Africa“), kurioje kartu su 

Kim Basinger ir Vincent’u Perezu 
Craigas filmavosi Kenijoje.

Šizofreniško Rėjaus vaidmuo 
Simono Cellano Joneso komiškoje 
dramoje „Balsai“ („Some Voices“) 
atnešė aktoriui Britų nepriklauso-
mo kino apdovanojimą už geriau-
sią vyro vaidmenį. Iš psichiatrinės 
ligoninės Rėjų išleidžia broliui, 
restorano savininkui Pitui paža-
dėjus globą. Netrukus vaikinas 
sukelia nemaža rūpesčių broliui 
ir įsimyli į gražuolę merginą...

Pamažu Craigas vis labiau įsitvir-
tino Holivude. 2001 m. jis pakvies-
tas į tikrai populiarumui pasmerk-
tą filmą „Lara Kroft: kapų plėšikė“ 
(„Lara Croft: Tomb Raider“) su 
Angeline Jolie pagrindiniame vai-
dmenyje. Alekso Vesto vaidmuo ne-
buvo įdomus, nes idėja ekranizuoti 
kompiuterinį žaidimą nesiūlė jokių 
gilių personažų. Šis projektas tapo 
aktoriaus fiasko, tačiau būtent jis 
palengvino Craigo galimybes štur-
muoti Holivudo viršūnės. Netrukus 
jam pasiūlė suvaidinti žiauraus 
gangsterio sūnų – sadistą ir niekšą 
Konorą Samo Mendeso kriminalinė-
je dramoje „Kelias į pražūtį“ („Road 
to Perdition“, 2002).

Režisierės Christine Jeffs filme 
„Silvija“ („Sylvia“, 2003) jis įkūnijo 
britų poetą Tedą Hughesą – tragiš-
ko likimo poetės Sylvios Plath vyrą. 
Filmas pasakoja šių dviejų stiprių, 
neeilinių asmenybių meilės isto-
riją. Craigas – aistringas poezijos 
gerbėjas ir kartą net dalyvavo 
Tedo Hugheso kūrybos vakare. 

Rogerio Michello 2004 m. de-
tektyvinėje dramoje „Begalinė 
meilė“ („Enduring Love“) Craigo 
Džo kovoja su draskančiais jo sie-
lą prieštaravimais. Tais pačiais 
metais pasirodė režisieriaus Matt-
hew Vaughn „Sluoksniuotas py-
ragas“ („Layer Cake“), kur Crai-
gas suvaidino narkotikų prekeivį, 
bandantį atsikratyti praeities. 
Tačiau praeitis nepaleidžia hero-
jaus. Praeitis, dabartis ir ateitis 
glaudžiai susipynė Johno May-
bury filme „Tramdomieji“ („The 
Jacket“), čia Craigas įtikinamai 

suvaidino antro plano personažą 
Rudį. 2005 m. britų televizijos se-
riale „Archangelskas. Stalino byla“ 
(„Archangel“) jis – britų istorikas, 
tiriantis Stalino epochos paslaptis.

Ryškus ir išraiškingas vaidmuo 
laukė aktoriaus žymaus vengrų kino 
operatoriaus Lajoso Koltai filme „Li-
kimo atstumtas“ („Sorstalanság“, 
2005), sukurtame pagal autobio-
grafinį Nobelio premijos laureato 
Imre’s Kertészo romaną ir pasa-
kojančiame apie Holokausto trage-
diją Vengrijoje. Filmas sėkmingai 
apkeliavo daug tarptautinių kino 
festivalių, tačiau žiniasklaida ma-
žai kalbėjo apie Craigo vaidybą: 
recenzijose buvo kartojama, kad 
vieną vaidmenų filme kuria nauja-
sis Džeimsas Bondas.

2005 m. spalį pasidėjo naujas 
etapas aktoriaus gyvenime. Nuo 
tos akimirkos, kad ir ką vaidin-
tų Craigas, visada bus minimas 
Džeimsas Bondas. Tačiau iki „007 
Kazino „Royale“ premjeros Crai-
gas sugebėjo pabūti tiesiog geru 
aktoriumi. Jis suvaidino Steveno 
Spielbergo filme „Miunchenas“ 
(„Munich“). Čia jis – vienas iš 
penkių „Mossad“ agentų, kurie 
turi atkeršyti 1972 m. Miunche-
no olimpinių žaidynių teroro akto 
vykdytojams, nužudžiusiems Izra-
elio sportininkus. Įdomus vaidmuo 
Craigo laukė ir Douglaso McGrat-
ho filme „Liūdnai pagarsėjęs“ („In-
famous“) apie rašytoją Trumaną 
Capote. Aktorius suvaidino žudiką 
Perry Smithą, tapusį Capote’s kny-
gos „Šaltu krauju“ prototipu. 

„Danielis Craigas – pirmasis Bon-
das blondinas. Jis – pirmas Bondas, 
gimęs bondianai jau prasidėjus ir 
po Iano Flemingo mirties.“ Tokios 
antraštės lydėjo šeštąjį agentą 007.

Peržiūrėjus iki Bondo sukurtus 
Craigo vaidmenis, sunku nesiste-
bėti prodiuserės Barbaros Broccoli 
įžvalgumu. Tai dažniausiai profe-
sionaliai sukurti niekuo neišsiski-

riantys antrojo plano personažai, 
arba rimti pagrindiniai vaidmenys 
nepriklausomuose projektuose. Nė 
į vieną jo personažą nesugebėtum 
įsimylėti iki sąmonės netekimo, 
neatsitiktinai sklido kalbos, kad 
tik finansiniai sunkumai privertė 
filmo vadybininkus kviesti šį mažai 
žinomą britų aktorių.

Kai jam pirmą kartą pasiū-
lė bandytis Bondo vaidmeniui, 
Craigas atsisakė: „Atsisakiau, 
nes nebuvo scenarijaus, o ir aš 
nebuvau įsitikinęs, kad esu pa-
sirengęs tapti Džeimsu Bondu. 
Paulas Haggisas tada perrašinėjo 
pirmąją scenarijaus versiją. Mano 
taisyklė: nesutinku filmuotis, kol 
neperskaitysiu scenarijaus. Ėmiau 
laukti, laukimas užsitęsė, todėl 

nusprendžiau negaišti laiko ir 
paprašiau prodiuserių manęs ne-
betrukdyti. Bet kai scenarijus buvo 
baigtas, prodiuseriai vėl kreipėsi 
į mane. Pagalvojau, kad jokiais 
būdais nesutiksiu, jei scenarijus 
nepatiks. Tačiau Barbara Broc-
coli pasiūlė puikų scenarijų ir aš 
neatsilaikiau. Pradėjau skaityti ir 
nesugebėjau atsitraukti. „Kazino 

„Royale“ daug emocijų, o tai visa-
da įdomu aktoriui. Visada ieškau 
scenarijuje kažko paslaptingo, 
dviprasmiško, nepastebimo plika 
akimi. Žinoma, galėjau atsisakyti. 
Tačiau nenorėjau ateityje nuola-
tos savęs klausti: kodėl vis dėlto 
netapau Bondu? Būtų apmaudu, 
jei nepavyktų, bet įprasta dvejoti, 
kai turi priimti svarbų sprendimą.“

Pasipiktinusiųjų naujuoju Bon-
do atlikėju replikos tiesiog užtvin-
dė internetą, tačiau tai nesutrukdė 
Craigui ruoštis populiariausiam 
gyvenime vaidmeniui: „Nenorėjau 
praleisti nė vienos detalės. Jaučiau 
didelę atsakomybę. Labiausia žei-
dė tai, kad mano darbą kritikuoja 
dar jo nepamatę. Pažiūrėkite fil-
mą – tada turėsite teisę kritikuoti. 
Esu panašus į „blogą vaikiną“, bet 

tuo džiaugiuosi, nes manau, kad 
geri vaikinai turi atskleisti savo 
blogąsias savybes, kad nuveiktų 
gerą darbą. Noriu, kad žmonės 
susimąstytų apie Bondo teisingu-
mą ir jo principus.“

Aktorius prisimena, kad pir-
mas filmas apie Džeimsą Bondą, 
kurį pamatė ekrane, buvo „Gy-
venk ir leisk mirti“. Jame vai-
dino Rogeris Moore’as. Sutikęs 
vaidinti, jis po kelis kartus per-
žiūrėjo visus filmus apie Bondą, 
perskaitė visas Iano Flemingo 
knygas, o paskui, anot aktoriaus, 
išmetė visa tai iš galvos, kad ga-
lėtų sukurti savąjį agentą 007. 
Jis prisimena: „Keturis mėnesius 
nuolat treniravausi su asmeniniu 
treneriu ir pagaliau prisiauginau 

dešimt kilogramų raumenų. Kai 
atvažiavome į Bahamas, buvau 
pasirengęs juos pademonstruoti. 
Esu aktorius, man nereikia būti 
ypač stipriam. Bet norėjau, kad 
žiūrovai patikėtų, jog Bondas gali 
žudyti. Kai Bondas žudo, turiu 
būti panašus į žudiką. Kai jis 
dėvi smokingą, – į salonų liūtą. 
Tikiuosi, man pavyko ir viena, ir 
kita. Kartu norėjau, kad žiūrovai 
ekrane matytų mano veidą, o ne 
kaskadininko nugarą, todėl sten-
giausi pats atlikti kuo daugiau 
triukų. Tačiau ypač pavojingų 
triukų neleido daryti draudimo 
kompanijos.“ 

Gal būtent todėl nelabai elegan-
tiškas ir rafinuotas Craigas, rau-
menų mase greičiau primenantis 
Rembo, labiau priimtinas XXI a. 
žiūrovams nei ankstesni neprie-
kaištingų manierų agentai 007, bet 
abejonių liko. Iš filmo dingo tam 
tikra paslėpta ankstesnių aktorių 
saviironija, verčianti atsipalaiduoti 
ir atsiminti, kad mes stebime tie-
siog kupiną nuotykių ir netikėtumų 
žaidimą. Craigas labiau įtikinamas 
su ginklu nei vilkintis smokingu. 
Deja...

„007 Kazino „Royale“ premjera 
įvyko 2006 m. lapkričio 17 dieną. 
Rezultatas pranoko visus lūkesčius. 

„007 Kazino „Royale“ tapo pelnin-
giausiu filmu per visą bondianos 
istoriją ir sulaukė daug naujų ger-
bėjų, o Craigas pasirašė sutartį 
dar keturiems bondianos filmams. 
2008 m. ekranuose karaliavo ta-
lentingo Marco Forsterio režisuotas 

„007 Paguodos kvantas“ („Quantum 
of Solace“). Bet naujo filmo apie 
Bondą dar teks palaukti. 

2007 m. pasirodė net du filmai, 
kur Craigo partnerė buvo Nicole 
Kidman. Oliverio Hirschbiege-
lio fantastinis trileris „Invazija“ 
(„Invasion“) – dar vienas holi-
vudinis filmas apie ateivius iš 
kosmoso – kūnų rijikus. Kidman 

herojė bando išgelbėti žmoniją, 
jai padeda Craigo kuriamas jos 

kolega ir bendražygis. Įdomu tai, 
kad būtent filmuojant šią juostą 
Baltimorės prekybos centre ir 
pasigirdo lemiamas skambutis: 
Broccoli pranešė apie sprendimą, 
nulėmusį visą tolimesnę jo karjerą. 
Anot aktoriaus, tą naktį jis mirti-
nai prisigėrė, o „Invazijos“ autoriai 
pavėlino premjerą, kad filmas pa-
sirodytų jau su „naujuoju Džeimsu 
Bondu“. Kino pasakoje „Auksinis 
kompasas“ („The Golden Com-
pass“, rež. Chris Weitz) Craigas 
suvaidino nedidelį herojės dėdės 
vaidmenį.

Viename interviu aktorius 
sakė: „Manau, kad Bondo vai-
dmuo nelabai susiaurins mano 
galimybes. Žinoma, nuolatos 
galvoju, ar tai ribos mano karje-
rą.“ Aišku, kad Bondo vaidmuo 
Craigą uždarė į tą stalčiuką, iš 
kurio jis vis bando pabėgti. Bet 
jo fiziniai duomenys tinka veiks-
mo filmams: raumeningas, aštrių 
veido bruožų, jis nėra klasikinis 
meilužis ar komikas. Tinka vai-
dinti vyrukus, kuriuos galima nu-
žudyti, bet neįmanoma palaužti. 

iš arčiau iš arčiau 

2005 m. spalį pasidėjo naujas etapas aktoriaus gyvenime. Nuo tos akimirkos, kad ir ką vaidintų 
Craigas, visada bus minimas Džeimsas Bondas.

„Sluoksniuotas pyragas“, 

rež. Matthew Vaughn, 2004

„Auksinis kompasas“, 

rež. Chris Weitz, 2007

„invazija“, rež. Oliver Hisrschbiegel, 2007

<

„007 Kazino „Royale“, 

rež. Martin Campbell, 2006

Alfred Hitchcock
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Žodžiu, jis tinka tiems veiksmo 
filmams, kur svarbu ne madingi 
daikčiukai ir ginklai, o prakaitas, 
darbas ir prievarta. Craigas pri-
sipažįsta, kad Bondas pavertė jį 
keliautoju. Kad ir kur jis filmuo-
tųsi, kiekvieną laisvą valandėlę 
klaidžioja po miestą, bandyda-
mas rasti jo sielą, pajusti kvapą. 
Venecija, Florencija, Niujorkas, 
Karibai.... ir Vilnius, kur 2008 m. 
režisierius Edwardas Zwickas fil-
mavo „Pasipriešinimą“ („Defian-
ce“). Ši karinė drama pasakoja 

apie žydų partizanų būrį, Antrojo 
pasaulinio karo metais kovojantį 
Baltarusijoje. Craigas suvaidino 
legendą – Tuviją Bielskį, kuris, 
gelbėdamas žydus nuo sunaikini-
mo, įkūrė būrį ir kartu su broliais 
kovojo net iki 1944 metų. 

2008 m. aktorius nesibaiminda-
mas suvaidino nedidelio biudžeto 
dramoje „Nevykėlio atsiminimai“ 
(„Flashbacks of a Fool“), kuria 
žinomas klipų meistras ir doku-
mentininkas Baillie Walshas de-
biutavo vaidybiniame kine. Crai-
gas vaidina britų aktorių, kurio 
karjera Holivude ritasi prarajon. 
Audringas gyvenimas atbaidė pro-
diuserius, jis nebeįdomus žiūro-
vams. Nors ir dabar retkarčiais į 
jo prabangų namą Malibu užsuka 
gražuolės, Džo vis dažniau pasi-
neria į atsiminimus apie audringą 
jaunystę ir mąsto apie savižudy-

bę. Netikėta geriausio jaunystės 
draugo mirtis suteikia galimybę 
grįžti į Angliją... 

Kalbėdamas apie savo pomė-
gius, Craigas juokiasi: „Mėgstu 
žvejoti, piešti. Mėgstu piešti žuvis. 
Mėgstu vaikščioti. Tačiau visuomet 
tikslingai. Yra kelios vietos, apie 
kurias jums nepasakosiu, jos as-
meniškos ir nuostabios. Mėnesius 
nematau šeimos, todėl grįžęs turiu 
vėl įsitikinti, kad jie vis dar tokie 
pat. Kai buvau pradedantis akto-
rius, atrodė, kad filmavimo grupė – 

tai viena didelė draugiška šeima, 
norėjau tapti jos dalimi. Turiu ar-
timų draugų, bet naujų neieškau. 
Nelengvai susidraugauju, ypač 
besifilmuodamas.“ 

2010 m. Craigas sutiko filmuotis 
Jimo Sheridano trileryje „Klastingi 
namai“ („Dream House“). Tai pa-
sakojamas apie sutuoktinius, ku-
rie kartu su dviem vaikais įsigijo 
svajonių namą, nenujausdami, kad 
jame neseniai įvyko žmogžudystė. 
Craigo partnerės šiame filme buvo 
Rachel Weisz ir Naomi Watts. Ne-
trukus pasklido kalbos, kad tarp 
Danielio ir Rachel įsiplieskė roma-
nas. Kalbos sustiprėjo, kai aktorė 
paliko savo vyrą režisierių Darre-
ną Aronofsky. Abu paneigė gandus, 
tačiau spauda susekė, kad Kalėdas 
jie praleido kartu. Šių metų bir-
želio 22 d. Weisz ir Craigas slapta 
susituokė. Ceremonijoje, kuri vyko 

Niujorke, dalyvavo tik aštuoniolik-
metė jaunikio duktė Ella, ketve-
rių metų jaunosios sūnus ir keli 
draugai. 

Netrukus įvyko režisieriaus 
Jono Favreau fantastinio vesterno 

„Kaubojai ir ateiviai“ („Cowboys 
and Aliens“) premjera. Jo veiks-
mas nukėlė į tolimus 1873-iuosius 
laukiniuose Vakaruose. Craigo 
herojus Džeikas atsiduria paslap-
tingame mieste vidury dykumos. 
Jis prarado atmintį, vienintelis su 
praeitimi siejantis daiktas – keis-
ta apyrankė. Miestelis vyruką su-
tinka nedraugiškai. Bet netrukus 
miestą atakuoja ateiviai. Craigo 
herojus ieško būdų, kaip juos nu-
galėti. Aktorius prisipažįsta: „Se-
niai norėjau suvaidinti kaubojų. 
Koks malonumas joti raitam ant 
arklio! Kalbu visiškai rimtai. Jei 
darbo dienos rytą skauda galvą 
ar tiesiog esu blogai nusiteikęs, 
įsėdus į balną išgaruoja visos 
blogos mintys. Džeikui būdingas 
instinktyvus negailestingumas, ir 
man tai patinka. Visuose geruose 
vesternuose teigiamas herojus – 
nevienareikšmis, nes turi teisę 
vykdyti moralinį teisingumą. Jis 
pasižymi instinktu, kuris padeda 
išgyventi ar žūti, o visa tai susiję su 
atpildu. Man imponuoja, kai geri 
vaikinai turi blogų savybių. Dėl to 
jie tampa geresni.“

Vienas pastarųjų metų Craigo 
projektų – Davido Fincherio tri-
leris „Mergina su drakono tatui-
ruote“ („The Girl with the Dragon 
Tattoo“) pagal visame pasaulyje 
populiarią švedų rašytojo Stiego 
Larssono trilogiją „Millenium“. Į 
žurnalisto ir detektyvo Mikaelio  
Bliumkvisto vaidmenį pretendavo 
ne viena kino žvaigždė. 

Kad ir kaip būtų keista, Džeim-
sas Bondas nesugadino karjeros 
nė vienam aktoriui. Galima viltis, 
kad ir Danielio Craigo dar laukia 
daug įdomių vaidmenų. Juolab 
kad aktorius sako: „Mane ma-
žai domina statusas, honorarai, 
premjeros. Tiesiog man labai 
patinka mano profesija.“

iš arčiau 

„Pasipriešinimas“,  

rež. edward Zwick, 2008

„Mergina su drakono tatuiruote“,  

rež. David fincher, 2011

„Kaubojai ir ateiviai“, rež. jon favreau, 2011

<

„007 Paguodos kvantas“,  

rež. Marc forster, 2008
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Knyga ar filmas? Skaityti ar žiūrė-
ti? Posūkis nuo žodinės link vaiz-
dinės kultūros, rodos, sufleruoja 
vienareikšmį atsakymą. Ir kartu 
baimę pasiduoti užburiančiai 
vaizdų magijai. Gyvename vaizdų 
informacijos pertekliaus amžiuje, 
kai viešas ar asmenines erdves 
užplūdus vaizdams lengva pasi-
klysti. Sofijos Coppolos filmo „Pa-
siklydę vertime“ herojai, atsidūrę 
Tokijuje, jaučiasi vieniši ne todėl, 
kad čia viskas kitaip nei Ameriko-
je, bet greičiau todėl, kad šurmu-
liuojančiame metropolyje priversti 
būti nebyliais stebėtojais. Praradę 
galimybę susikalbėti su aplinkiniais, 
jie atsiduria judančių vaizdų sti-
chijoje. Be abejo, „pasiklydusiems 
vertime“ Scarlett Johansson ir Billy 
Murray’aus personažams supras-
ti vaizdus trukdo svetima kultūra. 
Tačiau kaip apskritai suvokiame ir 
patiriame vaizdinį? Kuo vaizdų pa-
sakojimas skiriasi nuo pasakojimo 
žodžiais? Ir kuo lengviau patikėti – 
filmu ar knyga? 

Kontrolė ir atsitiktinumas 
kine

Filmų kūrimas – iki smulkmenų 
suplanuotas ir kontroliuojamas 
procesas, kuriame dalyvauja daug 
žmonių. Bet ar dažnai susimąstome, 
kad pagrindinė filmavimo grupės 
užduotis būti „nematomai“? Geras 
filmas verčia mus patikėti, jog tai, 
ką matome, atsirado „natūraliai“, 
nors prie kadro ar scenos dirbta 
porą dienų ar net savaičių. Žinoma, 
galimas ir netikėtumo efektas, kai, 
tarkime, oras pakoreguoja režisie-
riaus sumanymą, filme atsiranda 
neplanuotų kadrų, spontaniškų 
frazių ar dialogų.

Vis dėlto kontrolės ir improvi-
zacijos santykis kine nėra propor-

cingas, todėl teiginys „nėra atsitik-
tinumo, nėra istorijos“ kine tinka 
istorijai, bet ne jos pasakojimo 
būdui. Galima prisiminti ironišką 
Woody Alleno komediją „Holivudo 
pabaiga“ (2002). Tai filmas apie 
filmo kūrimą, apie staiga apaku-
sį kino režisierių, kuris sugalvoja 
nuslėpti savo negalią ir pasikliau-
ti būtent atsitiktinumu. Nieko ne-
matydamas, gero kadro nuo blogo 
vargšas režisierius atskirti negali. 
Taip gimsta beprotiška, standartų 
neatitinkanti juosta, kurią nušvil-
pia vietinė publika ir kritikai, bet 
kaip itin originalią įvertina „kino 
snobai“ prancūzai. Vis dėlto tokią 
Holivudo (suprask, stereotipų kine) 
pabaigą Allenas vertina ironiškai – 
ne viskas, kas nesuprantama ir 
nauja, yra menas, snobizmas daž-
nai žengia koja kojon su aklumu. 

Larsas von Trieras filmą „Visų 
bosas“ („Direktøren for det hele“, 
2006) kūrė remdamasis kaip tik 
tokiu aklo režisieriaus princi-
pu. Tiksliau, „aklo operatoriaus“, 
nes filmas sukurtas apskritai be 
jo. Režisierius pasinaudojo nauja 
technologija „Automavizija“, kuri 

„skirta apriboti žmogaus įtaką“ fil-
muojant. Lakoniškas dviejų žodžių 
junginys (išvertus iš anglų kalbos 
būtų „automatinis vaizdas, regėji-
mas“) akcentuoja proceso automa-
tizmą – parinkus geriausią stabilią 
kameros poziciją, vėliau būtent 
kompiuteris sprendžia, kada ir kaip 
pasukti kamerą ar pakeisti vaizdo 
mastelį. Režisierius taip aiškino 
savo apsisprendimą: „Ilgai griežtai 
kontroliavau filmavimą. Esu kon-
trolės maniakas. Tačiau „Automa-
vizija“ pakeitė procesą. Filmuoda-
mas tiesiog pastatydavau kamerą ir 
paspausdavau kompiuterio klavišą. 
Daugiau nieko nekontroliavau – tai 

atliko kompiuteris.“ Kita priežastis 
naudotis „Automavizija“ buvo „pa-
siekti, kad aktoriai negalėtų naudo-
tis jokiomis įprastomis apgaulėmis“. 

Tiesą sakant, pripratusiai prie 
„Dogmos ’95“ manieros akiai šis 
filmas neatrodo pernelyg keistas. 
Tačiau iš esmės pasikeičia kūrimo 
principas. Operatorių pakeitus 
kompiuteriu, aukštyn kojomis ap-
verčiama viena manifesto taisyklių, 
skelbianti, jog „filmuoti galima tik 
nešiojama kamera. Jos judėjimas 
ar statiškumas priklauso nuo lai-
kančiojo rankos“. Atidavus filma-

filmo patirties ašis. Kas verčia pa-
tikėti ekrane rodomais vaizdais? 
Paprasčiausias atsakymas – mūsų 
vaizduotė. Juk tikrovės, kurią ma-
tome ekrane, nėra „iš tikrųjų“, bet 
vaizduotė leidžia ją pajausti ir iš-
gyventi. Vis dėlto įžvelgti tiesioginį 
vaizdinio ryšį su vaizduote gana 
keblu. Juk neįmanoma įsivaizduoti 
to, ką jau suvokėme, – kaip įsivaiz-
duoti personažą, kurį matome, ar 
garsą, kurį ir taip girdime? Vadi-
nasi, bet kuris konkretus ekrane 
pasirodęs vaizdinys veikiau riboja, 
o ne skatina mūsų vaizduotę. 

akmuo, vynas ar medis, kuriuos 
įsivaizduos kiekvienas skaitytojas. 
Kai rašytojas rašo „raudonojo vyno 
taurė“, jis supranta, kad skaitytojai 
įsivaizduos skirtingas taures, skir-
tingus raudonos spalvos atspalvius, 
gal net skirtingas vyno rūšis. To-
kios variacijos leidžia skaitytojo 
sąmonei aktyviai įsilieti į rašytojo 
vaizduotę. Arba atvirkščiai: Tol-
kienas tvirtino, kad rašytojo kalba 
tiesiogiai įžengia į skaitytojo protą 
ir pažadina jame tai, ką jis vadino 

„asociatyviu įsivaizdavimu“. 
Pasak literatūros profesoriaus 

Karlo Kroeberio, filmų ar spekta-
klių žiūrovams fantazuoti sunku, 
nes įsivaizdavimas čia tėra antrinė 
veikla: „Žiūrėdami filmą, tiesiogiai 
stebime. Iš to, ką pamatome, spė-
jame, ir būtent per spėjimą, numa-
nymą ima veikti mūsų vaizduotė. 
Skaitydami romaną, priešingai, 
pradedame nuo įsivaizdavimo.“ 
Filme santykis tarp „įsivaizdavimo“ 
ir „pavaizdavimo“ atvirkščiai pro-
porcingas, o vaizduotę skatina bū-
tent tai, ką sunkiausia pavaizduoti 
tiesiogiai, – t. y. veikėjų mintys, jų 
vidinis pasaulis. Tačiau ar paprasta 
įsivaizduoti, ką pagalvojo ar paju-
to filmo herojai? Prisiminkime 
sceną iš Francio Fordo Coppolos 

„Krikštatėvio“ (1972), kur rodomas 
svarbus mafijos bosų susitikimas. 
Rašytojas Mario Puzo skyrė pus-
lapius aprašyti kiekvieno susitiki-
mo dalyvio mintims ir taip įtikino 
skaitytoją vėlesniais jų poelgiais. 
Vaizdų mediumas tai palieka mūsų 
vaizduotei. Ilgi kadrai bei stambūs 
planai neabejotinai suteikia svar-
bumo filmo scenai, tačiau įspėti, ką 
mąsto vienas ar kitas susitikimo 
dalyvis, neskaičius knygos, sunku.

Būtent psichologinių veikėjų 
portretų supaprastinimu daž-
niausiai kaltinamos ekranizacijos. 
Coppola rašė scenarijų kartu su 
Puzo. Rezultatas – du trilogijos fil-
mai įtraukti į geriausių visų laikų 
filmų dešimtuką. Tame pačiame 
dešimtuke galima rasti ir „Ka-
raliaus sugrįžimą“ („Lord of the 
Ring: Return of the King“, 2003). 

Tolkienas mirė, nesuspėjęs pa-
matyti nei 1978 m. pasirodžiusio 
animacinio Ralpho Bakshi „Žiedų 
valdovo“, nei Peterio Jacksono 
trilogijos, todėl galima tik spėlioti, 
kaip jis pats būtų įvertinęs šiuos 
filmus. Tačiau užtenka ir knygos 
gerbėjų nuomonės – ekranizacija 
ne tik apribojo vaizduotę, begali-
nę skaitytojų įsivaizdavimų įvairovę 
paversdama faktu, bet pakreipė ir 
pačią istoriją, pakoregavo herojų 
charakterius bei elgesio motyvus. 

„Žiedų valdovo“ gerbėjai tvirtina, 
esą Tolkienas žodžiais nutapė tokį 
sudėtingą paveikslą, kad perkelti jį 
į ekraną buvo labai sudėtinga. Jo 
knyga primena Gordijaus mazgą. 
Jei perkirsime vieną jo giją, sutrū-
kinės visa pasakojimo logika. Su-
prantama, kad viso Tolkieno „nuta-
pyto paveikslo“ neįmanoma sudėti 
net ir į 11 val. trunkančią epopėją, 
todėl bent kelias gijas perkirsti 
būtina. Perdėtas hobitų naivumas 
supaprastina herojus, dažnai jų 
drąsūs poelgiai filme paaukojami 
vardan komiškos situacijos. Kny-
goje rašoma, jog prieš lemiamą 
mūšį su Saurono armija Aragor-
nui ir Gendalfui parodomi neva 

mirusio Frodo drabužiai. Filme ši 
scena praleista. Skirtumas esminis, 
nes rodoma, kad tikėjimas pergale 
sugriaunamas dar prieš praside-
dant mūšiui. Knygoje Aragornas 
su Gendalfu turi apsispręsti, tikėti 
liūdna žinia ar ne, ir rasti savyje 
jėgų lemiamai kovai. Filme, neži-
nant, kad Frodą pagavo Saurono 
sargybiniai, priimti šį sprendimą 
daug paprasčiau. Knygos gerbė-
jams sunkiausia priimti skirtu-
mus, fundamentaliai pakeitusius 
herojų charakterius: sąžiningas 
Frodas verčiamas meluoti, doras 
Faromiras virsta žiauruoliu, neabe-
jojantis ir ryžtingas Aragornas yra 
sutrikęs, o išmintingas ir išdidus 
Denethoras paverčiamas bepročiu. 
Siekiant „sužmoginti“ didvyrius, tik 
sugadinami mėgstami personažai 
ir scenos, o kartu – filmo žiūrėji-
mo malonumas. Dauguma Tolkie-
no istorijos gerbėjų nusivylė šiais 
pokyčiais. 

Tarsi ištaisydami šią klaidą kū-
rėjai išleido „prailgintą versiją“ 
(extended version). Kino pramonė-
je atvejis, kai DVD išleidžiami keli 
to paties filmo variantai, – paplitęs 
reiškinys. Dažniausiai susiduriame 

su režisieriaus versija (matome fil-
mą taip, kaip jį įsivaizduoja režisie-
rius) ir kino teatro versija (prodiu-
serių bei studijų vadovų cenzūruota 
versija), būna ir tarptautinė versija 
(pagal skirtingų regionų poreikius) 
ir pan. Kartais versijos skiriasi 
nežymiai, bet būna ir radikalių 
skirtumų. Yra net septynios Ri-
dley Scotto filmo „Likvidatorius“ 
(„Blade Runner“, 1982) versijos, 
kurių paskutinė išleista praėjus 
dvidešimt penkeriems metams po 
filmo pasirodymo. Režisieriaus ofi-
cialiai pripažintoje versijoje pakeis-
ta pabaiga, atsisakyta naratoriaus 
balso, pridėtos kelios scenos. Kitas 
atvejis – kelias to paties filmo ver-
sijas gali lemti ir režisieriaus neap-
sisprendimas. Galima prisiminti ir 
naujesnį to paties žanro filmą „Aš 
esu legenda“ (2007). Pabūgęs, kad 
pabaiga pernelyg drastiška, reži-
sierius Francis Lawrence’as nufil-
mavo kitą variantą. Filmo gerbėjai, 
be abejo, pasidalino į dvi stovyklas. 

Skirtingi tos pačios knygos vari-
antai – beveik negirdėtas dalykas, 
ką jau kalbėti apie nuolat redaguo-
jamus žodynus ar žinynus. Groži-
nė literatūra dažniausiai yra vieno 

Patikėti kinu (ir literatūra)

Kristina Karvelytė

Geras filmas verčia mus patikėti, jog tai, ką matome, atsirado ,,natūraliai“, 
nors prie kadro ar scenos dirbta porą dienų ar net savaičių.

teorijos eskizai teorijos eskizai

vimą mechaniniam atsitiktinumui, 
prarandama kontrolė – niekas 
nežino, kaip bus filmuojama ir 
koks bus galutinis rezultatas. Žiū-
rint tokį filmą lengva patikėti, kad 
kamerą laiko vaikas ar nieko apie 
filmavimo ypatumus neišmanantis 
žmogus, tačiau nutrinti ribą, ski-
riančią fikciją ir tikrovę, pasinau-
dojus „Automavizija“, neįmanoma. 

Knyga ir ekranizacija 
Kino teoretikai tvirtina, kad 

būtent ribos tarp to, kas įsivaiz-
duojama ir tikra, nutrynimas yra 

„Žiedų valdove“ J. R. R. Tolkienas 
supriešino tokį visiems vizuali-
niams menams būdingą piktnau-
džiavimą vienintele „matoma re-
prezentacijos forma“ su rašytojo 
skaitytojams pateikiamu „duonos 
ar vyno, akmens ar medžio“ neapi-
brėžtumu. Pieštas, fotografuotas ar 
filmuotas atvaizdas visąlaik paro-
dys štai šitą stiklinę vyno, konkrečią 
uolą ar tam tikrą medį. Bet skai-
tant daiktų visuma nėra iš anksto 
apibrėžta: duona, vynas, akmuo ar 
medis, kuriuos įsivaizdavo rašyto-
jas, niekada nebus būtent ta duona, 

„Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“, rež. Peter jackson, 2003

„Psichopatas“, rež. Alfred Hitchcock, 1960
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žmogaus, o filmas – kolektyvinio 
darbo rezultatas. Nenuostabu, kad 
kūrėjų nuomonės dažnai išsiskiria. 
Tačiau nepaisant to, kiek įvairių to 
paties filmo versijų pamato žiūro-
vai, svarbiausia, kad jie pamato tai, 
ką jiems leidžiama pamatyti. Žo-
dinis pasakojimas, priešingai, gali 
būti gana atsitiktinai selektyvus, 
tokio stilizavimo net nepastebint 
skaitytojui, nes pastarasis ir rašyto-
jas dalijasi įsivaizdavimu. Nepaste-
bime to, ką praleidžia autorius, to-
dėl jo pasirinkimas tampa ir mūsų 
pasirinkimu. Štai kodėl daugumą 
istorijų knygose pasakoja narato-
rius, kurį gana sunku atskirti nuo 
autoriaus. Režisierius filme kalba 
vaizdais, todėl už kadro girdimo 
balso nereikia tapatinti su filmo 
autoriaus balsu (būtent aiškinančio 
naratoriaus balso oficialioje reži-
sieriaus versijoje atsisakė Scottas). 

Slaptas ir atviras 
pasakojimai

Skirtumai tarp knygos ir jos 
ekranizacijos atsiranda todėl, kad 
tai visiškai skirtingos medijos. Es-
minį skirtumą tarp vaizdinio ir žo-
dinio pasakojimo galima išreikšti 
vienu sakiniu: „Žodžiai yra daugia-
reikšmiai, o vaizdinys, priešingai, 
yra tai, ką matome“. Taip teigia 
ne tik minėti literatūros kritikai, 
bet ir semiotikai, psichoanalitikai, 
filmų autoriai. Tačiau teiginys, esą 
knygos tiesiogiai sužadina mūsų 
vaizduotę, o filmai – ne, gana for-
malus. Juk posakis „skaityti tarp 
eilučių“ tinka ne tik literatūrai, bet 
ir vaizdų kalbai. Yra daug filmų, 
kuriuose svarbiausia ne veiksmas, 
o statika, ne herojų dialogai, o tylos 
akimirkos, ne konkretūs vaizdai, o 
ritmas, apšvietimas ir kitos detalės. 
Šalia gana tiesmukų nuotykių ar 
veiksmo filmų egzistuoja poetinis 
kinas, skatinantis asociatyvų mąs-
tymą bei vaizduotę. Tiesą sakant, ir 
tokia takoskyra gana sąlygiška, nes 
viename filme dažnai susiduriame 
su visais šiais elementais. Kita ver-
tus, ir veiksmo filmai, ir abstraktus 
poetinis kinas rodo judėjimą. Jei 

kiną suvokiame kaip judančių vaiz-
dinių meną, turime pripažinti, kad 
jame svarbu ne konkretus kadras, 
o filmo visuma – žiūrėjimo patirties 
tęstinumas, to, kas tiesiogiai nepa-
rodoma, suvokimas. 

Vaizdą suvokiame iškart, skaity-
mas reikalauja daugiau laiko. Skai-
tant knygą įprasta stabtelėti, versti 
atgal puslapius ar tiesiog padėti 
knygą į šalį. Žiūrint filmą bet koks 
stabtelėjimas ardo jo vientisumą 
ir trukdo įsijausti į pasakojamą 
istoriją. Tai lemia specifinius bū-
dus, kuriais naudojasi režisieriai ir 
rašytojai, siekdami sužadinti mūsų 
vaizduotę. Kaip pavyzdį imkime 
Raskolnikovo įvykdytą žmogžudys-
tę, aprašytą Fiodoro Dostojevskio 

„Nusikaltime ir bausmėje“, bei gar-
siąją Alfredo Hitchcocko „Psichopa-
to“ (1960) dušo sceną. Dostojevskis 
ir Hitchcockas sukūrė vienas žino-
miausių žmogžudysčių literatūros 
ir kino istorijoje, tačiau patikėti 
jomis privertė skirtingais būdais. 

Netikėta, mažiau nei minutę 
trunkanti žudiko ataka „Psicho-
pate“ pribloškia žiūrovą, visas 
dėmesys fiziškai ir psichologiškai 
sutelkiamas į veiksmą. Skaitymas 
apie žmogžudystę „Nusikaltime ir 
bausmėje“ lėtesnis, labiau išskli-
dęs procesas. Dostojevskio pasa-
kojimas nuneša skaitytojo mintis 
tolyn nuo žmogžudystės detalių. 
Tačiau romanas pašiurpina tuo, 
kad leidžia ne pamatyti žmogžu-
dystę, o ją įsivaizduoti. Matyti ir 
įsivaizduoti – skirtingi procesai. 
Žiūrėdami „Psichopatą“ matome, 
kaip motelio duše peiliu subadoma 
Merion Krein. Žudynės „atrodo tik-
ros“, nes jas suvokiame kaip kas-
dieniame gyvenime nutinkančius 
įvykius. Skaitydami „Nusikaltimą ir 
bausmę“ matome tekstą ir galime 
įsivaizduoti smulkias Dostojevskio 
aprašytas detales. Žodžiai skatina 
įsivaizduoti tai, kas nėra tiesiogiai 
aprašyta, tarkim, nuorodą, kad 
Raskolnikovas užsimojo bukąja 
kirvio puse. Kroeberis aiškina: 

„Psichopato“ žmogžudystė neverčia 
mūsų galvoti apie skirtumą tarp žu-

diko peilio ašmenų ir smaigalio. O 
Dostojevskis, pabrėždamas bukąją 
kirvio pusę, verčia mus įsivaizduo-
ti ir priešingą situaciją – kas būtų, 
jei Raskolnikovas būtų panaudojęs 
tinkamą kirvio pusę. Raskolnikovo 
žmogžudystė ypač atstumia todėl, 
kad verčia įsivaizduoti, kaip ji ga-
lėjo būti padaryta „geriau“.“ 

Galvoti apie ką nors kita nei tai, 
kas vyksta ekrane, matant Merion 
nužudymą, apskritai sunku. Tam 
paprasčiausiai neturime laiko. 
Epizodas sumontuotas iš peilio, 
kūno, vonios užuolaidos ir tekan-
čio vandens kadrų. Teigiama, kad 
45 sekundes ekrane trukusi 90 ka-
drų scena buvo filmuojama savai-
tę. Nė viename kadrų nėra žudiką 
psichopatą Normaną vaidinančio 
Anthony Perkinso, esą režisierius 
bijojo, jog žiūrovai atpažins išraiš-
kingą siluetą. Hitchcockas siekė, 

kulminaciją, kuri vyksta ne ekra-
ne, o mūsų mintyse. Nuslėpdamas 
svarbiausią detalę Hitchcockas 
sustiprina emocijas ir įtikina, 
kad matėme tai, kas iš tikrųjų 
neparodyta. Akivaizdumas, kurį 
filmas primeta žiūrovams, kyla iš 
supainiojimo ir nuslėpimo. Pasak 
Kroeberio, „kitaip nei Dostojevskis, 
kuris pasakojimo efektą didina pa-
darydamas matomą jo struktūrą, 
filmo kūrėjai, tokie kaip Hitch- 
cockas, privalo apsimesti, kad nie-
kad negriauna „natūralios įvykių 
sekos“. Rašytoju patikime tada, 
kai pradedame įsivaizduoti jo pa-
sakojamą istoriją. Vaizduotė pade-
da įsijausti ir užmiršti sąlygiškumą, 
taip popieriuje užrašytos raidės 
mūsų sąmonėje virsta vaizdiniais. 
Kino menas reikalauja kruopščios 
ekrane pasirodysiančios medžia-
gos atrankos bei kūrybinio pro-

sukelta baime galime todėl, kad 
mūsų vaizduotę saugo distancija. 
Kroeberis tvirtina, kad įsijaučia-
me, nes herojus suvokiame kaip 
ne save. Tokia situacija leidžia 
mėgautis net savo baime, jausti 
malonų pasitenkinimą, žinant, jog 
tai, kas vyksta anapus ekrano ar 
scenoje, nutinka ne man, o kaž-
kam kitam. Nuo žiūrovų ir vaizdi-
nių atskyrimo laipsnio priklauso 
net žanrai: tarkim, susitapatinę su 
siaubo filmo herojais, tikriausiai 
neištvertume pusantros valandos 
trunkančios įtampos ir kovos už 
savo gyvybę su įvairiausiais nusi-
kaltėliais, maniakais ar antgam-
tinėmis būtybėmis. Susitapatinti 
su tokių filmų antiherojais dar 
sunkiau.

Distanciją kine turėtume su-
prasti ne kaip fizinę atskirtį nuo 
ekrano, bet veikiau kaip atskirtį 
nuo vaizduojamos istorijos, kai 
veikiant kino išraiškos priemo-
nėms esame skatinami susita-
patinti su naratoriaus (visažinio 
pasakotojo) balsu arba neutralios 
akies, stebinčios įvykius „iš šono“ 
ar „iš viršaus“, perspektyva. Kino 
teoretikas Christianas Metzas rašė, 
kad „rodydama vaizdinius iš tam 
tikro veikėjo požiūrio taško kame-
ra dažniausiai perima pasakotojo 
požiūrį, kurį sutapatiname su žiū-
rovo žvilgsniu (savimi). Jei norime 
suteikti filmui prasmę, viešpatauti 
jame, būtent su šiuo požiūriu ir 
turime susitapatinti.“ Žinoma, žiū-
rovai niekad nežino visko iki pat 
filmo pabaigos, bet beveik visada 
žino daugiau už herojus, dažnai 
kino pasakojimas išsišakoja, žiū-
rovas yra kiekvienos pasakojimo 
atšakos stebėtojas. Tai lemia ne-
priklausomą ir viešpataujančią 
poziciją to, kas vyksta ekrane, at-
žvilgiu. Mėgavimasis šia privilegi-
ja – neatskiriama filmų žiūrėjimo 
patirties dalis.

Atskirtis leidžia matyti ir per-
prasti įvykius, tačiau ar padeda 
įsijausti į filmą? Johnas Ellis pa-
stebi, kad „privilegijuota žiūrovo 
pozicija reiškia gebėjimą suprasti 

įvykius, o ne juos keisti“. Privers-
ti patikėti filmo istorija reiškia 
įtraukti žiūrovą į filmo vidų nebe 
kaip pasyvų stebėtoją, o kaip 
bendrininką. „Nebandykite aiš-
kinti istorijos žiūrovams, nes tai 
paverčia juos stebėtojais. Siekite 
atskleisti istoriją po truputį, nes 
tai paverčia juos dalyviais. Taip 
žiūrovai išgyvens istoriją kartu 
su filmo herojais“, – pradedantie-
siems režisieriams pataria Billas 
Wittliffas. Šis metodas primena 
Hitchcocką: „Psichologinė situaci-
ja sukuriama pamažu, žingsnis po 
žingsnio, naudojant kamerą, kuri 
pabrėžia pirma vieną, vėliau kitą 
detalę. Tikslas – įtraukti žiūrovus 
į situacijos vidų, o ne palikti juos 
stebėti viską iš šono... Tai įma-
noma padaryti tik suskaldžius 
veiksmą į detales ir judant nuo 
vienos prie kitos, kad kiekviena 
detalė pati atkreiptų į save žiū-
rovų dėmesį.“ 

Kartais įsijausti į filmą pade-
da būtent tai, kad prarandama 
viešpataujanti pozicija. Šį aspektą, 
analizuodamas Briano De Palmos 

„Kerę“ (1976), atskleidžia Eyalas 
Peretzas: „Filmas prasideda sta-

tišku kūno kultūros pamokos ka-
dru lauke, kur merginų būrelis 
energingai žaidžia tinklinį skai-
drią ir saulėtą dieną. Rezultatas 
lygus, viena iš komandų numeta 
kamuolį ant žemės, mokytoja 
skelbia galutinį, lemiamą pada-
vimą. Šią akimirką statiška ir sta-
bili kamera ima judėti dėl mums 
neaiškios priežasties ir filmas ima 
įtraukti mus, žiūrovus, į įvykį, ku-
ris svarbus todėl, kad nesupran-
tame jo reikšmės, motyvų.“ 

Įžangos scenoje akcentuoja-
mas judėjimas: judanti kamera, 
mergaitės, lekiančios paskui 
skriejantį kamuolį ir bandančios 
permušti jį per tinklą, kamuolys, 
atsitrenkiantis iš rankų į rankas 
ir paliečiantis žemę. Tačiau ti-
krasis judėjimas atsiranda, nes 
nuolat kinta įvykių reikšmė: kol 
mergaitės žaidžia, priklausomai 
nuo kamuolio skrydžio trajekto-
rijos atsiranda vis naujos žaidi-
mo pabaigos galimybės. Žaidimas 
vyksta, prasmė kinta, todėl žiū-
rovai neturi atskaitos taško, lei-
džiančio susiorientuoti įvykiuo-
se ir juos valdyti. Matome, kaip 
kamera sustoja ties Kerės veidu 

būtent tada, kai ji nepagauna 
kamuolio ir lemia žaidimo baigtį. 
Šis stabtelėjimas atskleidžia vie-
ną iš De Palmos principų: judanti 
kamera gali sustoti prie bet kurio 
veikėjo, pasirinkti jį, sustabdyti 
ir paversti atsakingą už krytį ir 
judėjimą. 

Filmų žiūrėjimo patirtis prieš-
taringa – vaizdo suvokimas pir-
miausia remiasi žiūrovo atsky-
rimu nuo to, ką jis mato, tačiau 
kartu kinematografo prigimtis 
leidžia tapatintis su jo kuriamais 
vaizdiniais. Šis prieštaravimas 
yra vaizdų pasakojimo unikalumo 
šaltinis. Peržengdamas įprastus 
matymo būdus (ekranas dalija-
mas į kelias dalis, sumažinami 
ar padidinami objektai, sulėtinti, 
pagreitinti kadrai ir t. t.) kinas pa-
naudoja mūsų sugebėjimą matyti, 
kad atskleistų, jog judėjimas yra 
begalinis ir įvairialypis. Nuo pa-
noraminių vaizdų iki lėtų, minutes 
trunkančių transformacijų – kinas 
ryškiau nei bet kuris kitas menas 
atskleidžia gyvą pasaulį. Patikėti 
filmu reiškia būti įtrauktam šio ju-
dėjimo ir mėgautis juo, nežinant, 
kur būsime nunešti.

„Krikštatėvis“, rež. francis ford Coppola, 1972

„Kerė“, rež. Brian De Palma, 1976

kad žiūrovo dėmesys susitelktų 
į žudymo veiksmą, o ne į žudiką 
ar jo auką. Scena buvo sumanyta 
begarsė, vėliau režisierius apsi-
galvojo, panaudodamas dar vie-
ną apgaulę – garsas, kurį girdime 
peiliui perveriant Merion kūną, iš 
tikrųjų yra peilio dūrio į melioną 
garsas. 

Genialusis režisierius šioje sce-
noje priverčia mus įsivaizduoti, 
kad matėme tai, kas tiesiogiai pa-
vaizduota nebuvo, – Marion kūną 
perveriantį peilį. Tai didina sukel-
tą šoką, nes priverčia įsivaizduoti 

ceso detalių maskavimo. Todėl 
Kroeberis filmo kūrimą pavadino 

„save slepiančiu“ ir jį supriešino su 
rašytojo atvirumu.

Įžengti ar atsitraukti?
Vaizdinio suvokimą nuo žodi-

nio vaizdo skiria svarbi savybė – 
žvilgsnio ir jo objekto distancija. 
Skaitome tam, kad suprastume 
prasmę, o kadangi prasmė susi-
formuoja tik mūsų sąmonėje ir 
egzistuoja tik mintyse, nuo to, ką 
skaitome, negalime atsiskirti. Mė-
gautis „Psichopato“ žmogžudystės 

teorijos eskizai teorijos eskizai



32  kinas_2011/4 (316) kinas_2011/4 (316)  33

Havras (Le Havre)
Režisierius ir scenarijaus autorius Aki Kaurismäki | Operatorius Timo Salminen
Vaidina André Wilms, Kati Outinen, jean-Pierre Daroussin, Blondin Miguel, elina Salo, evelyne Didi, quoc Dung nguen, françois Monnie, 
Roberto Piazza, Pierre etaix, jean-Pierre Léaud, jerome Boyer, šuo Laika
2011, Suomija, Vokietija, Prancūzija, 93 min. Platintojas Lietuvoje Ma no films

kino teatras



34  kinas_2011/4 (316) kinas_2011/4 (316)  35

Optimistiškas filmas
Aki Kaurismäki, nesigundy-

damas šiuolaikinių technologi-

jų siūloma žvilgsnio ekspansija, 

yra vienas iš tų režisierių, kurio 

filmuose – patinka jie ar ne – ga-

lime pamatyti autoriui būdingą 

pasaulio viziją. Ne išimtis ir nau-

jausia menininko juosta „Havras“, 

kurioje lengvai atpažįstame kau-

rismiakišką pasaulį. 

Prancūzijos uostas Havras 

pasirinktas neatsitiktinai. Pir-

miausia į akis krenta kultūrinė 

atmosfera. Nors filmas atvirai 

koketuoja su prancūzų kultūra, 

atrodo, svarbesnis yra daugia-

kultūriškumo aspektas ir jį vie-

nijantis žmogiškasis matmuo. 

Dar vadinamas Prancūzijos Bra-

zilija, Havras kaip tik pasižymi 

kultūriniu dinamiškumu, todėl 

asmenys, vadinami migrantais, 

turėtų natūraliai įsiterpti į Havro 

kasdienybę. Vis dėlto taip nėra. 

Migrantai kuriasi miesto paraš-

tėse (ar spintoje kaip kad Idrisa) 

tik todėl, kad jie nėra vietiniai 

gyventojai. Susidaro įdomi si-

tuacija, kurios centre atsiduria 

patys prancūzai. Filme lengvai 

atpažįsti romantišką įvaizdį, ly-

dintį prancūzų kultūrą, tačiau 

matai, kad tas įvaizdis jau, ma-

tyt, ir patiems prancūzams liko 

kaip gražus prisiminimas. Realy-

bė priklauso batų parduotuvėms, 

o ne batų valytojams, beasmenei 

institucionalizuotai jėgai (pre-

fekto nematome, girdime tik jo 

balsą), o ne bendruomenei, ku-

rią sudaro individai. Ir tik filmo 

tikrovė dar turi galios apversti 

viską aukštyn kojomis, t. y. pran-

cūzams priminti apie teigiamus 

jų kultūros bruožus. Tačiau tuo 

neapsiribojama. Kaurismäki 

žengia dar toliau ir abejoja net ir 

šia romantiška nostalgija. Ilius-

truoti galima pavyzdžiu iš filmo: 

du prancūzai diskutuoja apie 

Bretanės kultūros išskirtinumą. 

Susitapatindami su šiuo regionu 

jie parodo, kad šiuo atveju pran-

cūzų kultūra nėra tokia svarbi. 

Taip kultūrinę priklausomybę 

įmanoma skaidyti tol, kol liks 

vienas vienintelis asmuo, atsto-

vaujantis kokiai nors menamai, 

individualistinei kultūrai ir iške-

liantis ją virš visų kitų. Panašu, 

kad Kaurismäki filmas būtent 

ir pašiepia tokį kultūrinės ta-

patybės konstravimą. Rodomas 

Havras, kuriame prancūziška 

kultūra, išsaugodama savo ža-

vesį, gali priimti į kompaniją ir 

kitoniškas kultūras, nes nebijo, 

kad šios sukels jos eroziją. 

įrašas pase, jo tautybė, profesi-

ja? Filmo protagonisto Marselio 

Markso kolega – emigrantas iš 

Rytų –  sako, kad jis neegzistuoja, 

nes pase įrašytas kito žmogaus 

vardas ir pavardė. Imigrantui ge-

riau neturėti tapatybės, kitaip jis 

iš karto bus išsiųstas iš šalies. Jei 

tapatybė yra tik simbolis, o kul-

tūrinė tapatybė – konstruktas, 

kas lieka žmogui? Žmogui lie-

ka jis pats. Toks ir yra Marselis 

Marksas. Didelis vaikas, kaip jį 

pavadino jo žmona, kuris nepra-

rado naivaus, bet ne infantilaus 

santykio su pasauliu. Išlenkian-

tis taurelę, kartais ir daugiau, kol 

žmona gamina valgyti, nemokan-

tis elgtis su pinigais, bet niekad jų 

nepritrūkstantis, valantis kitiems 

batus, nors jo batai ir nešvarūs, 

nesiekiantis kažin kokių ambicin-

gų tikslų, tiesiog darantis tai, ką 

turi daryti: padėk kitam ir kitas 

padės tau. Marselis nesipriešina 

gyvenimo tėkmei, o gyvenimas jį 

apdovanoja neužkraudamas ant 

galvos neišsprendžiamų rūpesčių 

ir problemų.

„Havras“ neabejotinai kelia 

aktualius socialinius klausimus, 

į kuriuos – priešingai nei nedi-

delė bendruomenė su Marseliu 

Marksu priešakyje – globalizaci-

jos technokratai nesugeba rasti 

atsakymų. Tačiau tai filmas daro 

neįkyriai, be įprasto šiai temai 

tragizmo. Be to, režisierius pabrė-

žia fikcijos svarbą ir neišvengia-

mumą, kitaip tariant, kuria savąjį 

realybės variantą. Todėl žiūrėda-

mas filmą jautiesi lyg žiūrėtum 

filmą (sic). Šiek tiek nenatūrali 

aktorių vaidyba, dirbtinė mimi-

ka, akivaizdžiai intertekstualūs 

personažų vardai (išskyrus Lai-

ką – Kaurismäki kalę, kuri save 

vaidina labai įtikinamai), atitin-

kamu momentu įsižiebiantis ap-

švietimas, detalės, demaskuojan-

čios fiktyvų filmo tikrovės pobūdį. 

Praeities (akivaizdu, kad veiks-

mas vyksta šiandien) artefaktai, 

ypač automobiliai, irgi atlieka 

tą pačią funkciją. Ir iš tiesų – kam apsimetinėti? 

Kaurismäki kino estetika pasižymi tuo, kad apie 

tikrovę kalbama ne reprezentacijomis, o savita 

kino kalba. 

Vis dėlto „Havras“ iš Kaurismäki filmų išsiskiria 

ypač optimistiška intonacija, balansuojančia ties 

sentimentalumo ar net banalybės riba. Ji dažna 

tokio pobūdžio filmų palydovė. Filmą gelbėja jo 

paprastumas ir nepretenzingumas, subalansuotas 

humoras ir atvirumas. Laiminga istorijos pabaiga 

lengvai nuspėjama, tačiau tai nuoseklus ir mo-

tyvuotas sprendimas. Todėl filmas veikiau sąmo-

ningai ironizuoja posakį „Gyvenime taip nebūna“. 

Jei reiktų vienu sakiniu apibūdinti „Havrą“, 

parašyčiau, kad tai filmas, fiksuojantis žmonių 

judėjimą. Šis aptakus teiginys, jei skaitytume jį 

pažodžiui, tiktų daugeliui filmų – toks yra kinema-

tografo principas. Tačiau kalbant apie Kaurismäki, 

jis įgyja mažiausiai kelias papildomas reikšmes. 

Viena vertus, judėjimo fiksavimas atsiskleidžia 

kaip sinefiliškas veiksmas. Režisieriui kinas – va-

dovėlis, iš kurio galima mokytis ir kurį galima 

perrašyti. Ir tai jis daro žaismingai bei prasmingai. 

kino teatras

Pasirinkimą filmuoti Havre taip 

pat lėmė ir šio miesto simbolinė 

vertė. Miestuose yra kelios erdvės, 

kurios semantiškai panašios viena 

į kitą. Visų pirma, tai traukinių ar 

autobusų stotys, oro ar jūrų uostai. 

Pastarasis dar gali būti suvokia-

mas plačiau. Kaurismäki „Havras“ 

ir yra apie uostą. Be to, žodis „Le 

Havre“ reiškia ne tik miesto pava-

dinimą, bet apskritai – uostą, tad 

filmas prasideda nuo pavadinimo, 

nurodančio į dvi skirtingas reikš-

mes. Uostas yra erdvė, kurioje ne-

užsibūnama: vieni išplaukia, kiti 

atplaukia. Vyksta nuolatinė žmo-

nių cirkuliacija, kuri ir formuoja 

miestą bei jo aurą.

Žmogaus tapatybė šiame mies-

te taip pat daugiau simboliška, 

nei aiškiai apibrėžta. Žiūrint fil-

mą pagrįstai gali kilti klausimas, 

kas padeda atpažinti žmogų. Ar 

Nenuostabu, jog filmas prasideda ne kur kitur, o 

traukinių stotyje. Šįsyk traukinio nematome, bet 

girdime jį ir žinome, kad jis gali bet kada pasi-

rodyti. Antra vertus, kinas nėra savitikslė, užda-

ra sistema. „Havre“ kino kalba naudojama kaip 

priemonė sukurti prielaidas kitokios patirties 

galimybei. Žmonių judėjimo fenomenas, kuris 

filme parodytas nuo migracijos iki darbo vietos, 

t. y. taškų, kuriuose daugiausia nešvarių batų, at-

siskleidžia naujoje šviesoje. 

nARiUS KAiRYS
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Gyvenimas kaip beisbolo 
aikštė

„Kapotės“ režisierius Bennettas 

Milleris po šešerių metų pertrau-

kos į didžiuosius ekranus grįžo 

su komerciniu filmu „Money-

ball“, gana nevykusiai lietuviškai 

pavadintu „Žmogus, pakeitęs vis-

ką“ (tik kablelis mano sugalvotas). 

Režisierius šįkart nuo spalvingos 

literatūros personos Trumano Ca-

pote’s metėsi prie tikro sporto vei-

kėjo Billy Beane’o, iki šiol dirban-

čio vienos JAV beisbolo komandos 

vadybininku. 

Didelę filmo dalį teks įtemptai 

bandyti suvokti beisbolo sporto 

virtuvės subtilybes: žaidėjų rei-

tingavimą, atranką, pirkimą, par-

davimą, mainus ir dar daug daug... 

Tad sporto gerbėjai šio filmo eis 

žiūrėti kaip dar vienos dramos 

apie sportą. Juolab kad „Žmogus, 

pakeitęs viską“ gana tradiciškas. 

Po „Kapotės“ sėkmės, Bennetas 

Milleris galėjo įgyti daugiau pa-

sitikėjimo ir akiplėšiškumo. Deja, 

taip neįvyko. Naująjį režisieriaus 

filmą galima įvardyti paprastai: 

normalus, bet perdėtai saugus. 

Istorija gana paprasta, jau 

girdėta ir tradiciškai papasako-

ta, nuspėjama. Komanda, kurios 

vadybininku dirba Bynas, patiria 

eilinę nesėkmę, tad geriausi žaidė-

jai greitai paviliojami turtingesnių 

komandų. Atsidūręs nepavydėti-

noje situacijoje Bynas savo asis-

tentu įdarbina statistiką, teigiantį, 

jog skaičiavimo lentelės ir aritme-

tinės formulės ypač svarbios, kai 

nori surinkti gerą komandą. Pio-

nieriškų idėjų apimtą komandos 

vadybininką visi atstumia, net ir 

komandos treneris. Kaip ir reikėjo 

tikėtis, iš pradžių matome skaudų 

krytį į duobę, tačiau protagonistui 

nepasidavus sparčiai kyla aukštyn 

ne tik Bynas, bet ir jo komanda. 

Netrūksta filme ir dirbtinai kuria-

mos įtampos momentų: stambių 

įsitempusių žaidėjų veidų planų, 

sulėtinto kamuoliuko skrydžio ar 

virš stadiono slenkančio grėsmin-

go debesies.

Filme susipina dvi siužetinės 

linijos: Byno jaunystė, kai vietoj 

Stanfordo universiteto jauna-

sis Bilis pasirinko profesionalų 

beisbolą, tačiau taip ir nepasiekė 

aukštumų. Ir jau brandus Bilis – 

gyvenime save laikantis nevykėliu 

ir nenorintis (aišku), kad taip pat 

klaidingai pasirinktų duktė.

Personažai taip pat gana trafa-

retiški. Jei Bynas – darboholikas 

ir paniręs į beisbolą, tai būtinai 

bus vienišius, tiksliau, išsiskyręs. 

Ypač šabloniškas Byno padėjėjas 

Piteris. Jei jis baigęs ekonomiką 

Jeilyje, tai būtinai turi atrodyti 

kaip tipiškas visų įsivaizduojamas 

knygų graužikas: prastos fizinės 

formos, apkūnus, su akinukais, o 

virš jo lovos turi kabėti Platono 

veidelis. Nuobodžiai tradiciški ir 

šeimų portretai: žmonos džiaugs-

mingai verkia dėl vyrų sėkmės pa-

tafora: gali laimėti daug nesvarbių rungtynių iš 

eilės, tačiau paslysi per lemiamas – ir visi pamirš, 

ką gera esi nuveikęs anksčiau. Taip jau suprogra-

muotas žmogus: dažniau pastebėti ir pabrėžti 

kito klaidas.  

Protingas mintis apie žaidimą žarstantys 

beisbolo skautai scenaristų ir režisieriaus lū-

pomis postringauja apie gyvenimą. Pavyzdžiui, 

verbuodami jaunąjį Byną žaisti beisbolą, nes 

šis turi Dievo dovaną (suprask, gebėjimas įstoti 

į universitetą ir baigti studijas – nieko bendro 

su dovanomis neturi, ypač Dievo), užsimena, jog 

mums visiems nuolat kartojama, kad ateina lai-

kas liautis žaisti vaikiškus žaidimus, tačiau nė 

vienas mūsų niekada nėra tikras, kada tas laikas. 

Vieni tai suvokia būdami aštuoniolikos, kaip kad 

Jeilio absolventas Piteris, kiti – keturiasdešimties, 

kaip Bynas. Daug galimybių pasitaiko gyvenime, 

tik kaip žinoti, kada ir kuris pasirinkimas tei-

singas. Jei priimi sprendimą, o jis pasirodo ne-

teisingas, – turi nesugniužti ir eiti toliau. Tokia 

gyvenimo filosofija supaprastintai perteikiama 

žaidimo aikštėje. Toks beisbolas – toks gyvenimas. 

Tačiau amerikietiška gyvenimo filosofija vis tiek 

sukasi aplink pinigus. Pažiūri į žaidėją ir supranti, 

kiek jis vertas. Kiekvienas turi įgyti pasitikėjimo 

savimi, jei jo neišsiugdo – žmogus praleis savo 

šansą, tačiau taip nutinka kasmet. Kai kas pa-

teisina lūkesčius, kai kas – ne. Daug kviečiama 

į žaidimą, tačiau pasirenkami keli. Žodžiu, anot 

Byno, sunku nebūti romantiku beisbole. Gal dėl 

to jis ir yra toks nevykėlis, kaip kad jį apdainuoja 

jo paties duktė, bet vis dėlto ji siūlo džiaugtis  

reginiu. Jeigu viskas būtų taip paprasta.

SAnTA LinGeVičiūTė

Apie įtampą
Geri filmai paprastai būna ke-

lių rūšių: apie vienus gali kalbėti 

daug ir įvairiai, apie kitus – sunkiai 

arba išvis nieko. Xavier Beauvois 

filmą „Apie dievus ir žmones“ 

galima būtų priskirti pirmajai 

kategorijai. Tai toks filmas, kuris 

(nebūtinai dėl to, kad yra ypatin-

gas) paliečia daug temų, nors ir 

sukasi aplink vieną pagrindinę. 

Apie jį galima kalbėti žvelgiant iš 

įvairių perspektyvų. Aš norėčiau 

pažvelgti įtampos, kuri gali pasi-

reikšti įvairiai, aspektu. Įtampą 

suprantu kaip dviejų skirtingų 

krūvių jėgų susidūrimo rezultatą. 

Sprendimo įtampa
Kai sausakimšoje salėje pirmą-

syk žiūrėjau „Apie dievus ir žmo-

nes“, ypač sujaudino kulminacinė 

filmo scena. Ją galima pavadinti 

veidų scena, nes vienuolių stam-

būs planai atskleidžia sielos išgy-

venimus, kuriuos kiekvienas iš jų 

patyrė išorinio pavojaus, lemsian-

čio tolesnį jų likimą, akivaizdoje: 

ieškodami sprendimo išvykti ar 

pasilikti. Šie išgyvenimai žiūro-

vui tampa artimi ir suprantami. 

Pirmiausia todėl, kad filmas to 

ir siekia, t. y. ne parodyti išgyve-

nimus, o paskleisti ir įteigti juos 

žiūrinčiajam. Puiki aktorių vaidy-

ba leidžia pajusti įtampą, kurią 

vienuoliai turėjo išgyventi, kol pri-

ėmė sprendimą pasilikti. Įtampa, 

atsiradusi iš dviejų galimų spren-

dimo variantų, nuosekliai kyla iki 

pat šios scenos, o žiūrovas, klaus-

damas savęs, kaip jis elgtųsi to-

kiu atveju, tarsi ir pats sprendžia 

vidinį konfliktą, kankinantį vie-

nuolius, ieškančius susitaikymo 

su esama padėtimi. Ilgai tvyranti 

įtampa, pasireiškianti abejonėmis, 

baime, galų gale neutralizuojama: 

trapistų vienuolių širdys ir protai 

priima sprendimą likti. Vis dėl-

to jis atneša ne palengvėjimą, o 

suvokimą, kad nors šis pasirinki-

mas yra vienintelis teisingas, jis 

ir lemtingas. Būtent tai ir galima 

patirti žiūrint į vienuolių veidus. 

Atrodo, visas filmas juda būtent į 

šią sceną, nes finalas tik formaliai 

įgyvendina estetizuotą fantaziją. 

Tačiau ypač įtaigi ši scena, deja, 

tik vieną kartą – tai vienkartinio 

poveikio scena. Žiūrėdamas fil-

mą antrą kartą nebeišgyveni tos 

įtampos, todėl kulminacinė scena 

tampa tik viena iš daugelio. Vei-

dai nebešvyti taip ryškiai, jausmai 

nebeveikia, racionaliai suvoki, kad 

filmo mechanizmas yra priemonė 

psichologiškai veikti žiūrovą. Čai-

kovskio muzika net ima trikdyti, 

nes nejučia imi galvoti apie mirš-

tančią gulbę. Suvoki, kad tai tik 

meninis triukas, kuris formuoja 

ne tavo autentišką patirtį, o efektą. 

Kai filme muzika (jei ja nelaikysi-

me giedojimo ir įvairių kitų garsų) 

suskamba pirmąsyk, ir dar TOKIA 

muzika, be abejo, įsijauti be išlygų. 

Ir vaizdas, ir garsas atrodo kaip 

apreiškimas. Vienkartinis apreiš-

kimas.

nežinomybės įtampa
Yra toks posakis: „Oras pritvin-

kęs įtampos.“ Taip būna prieš au-

drą. Filme audra – dviejų priešiš-

kų jėgų, kovojančių dėl valdžios, 

susidūrimas. Pasak vienuolio 

Luko, jos kovos iki kartaus fina-

lo. Audros centre atsiduria maža 

trapistų bendruomenė, kurianti 

tikėjimo oazę. Čia galima rasti ra-

mybę, pasitikėjimą ir toleranciją. 

Tačiau viskas keičiasi: audra slen-

ka ir jos centre tvyranti ramybė tolsta nuo trapistų 

bendruomenės. Pasaulis ima veržtis į vienuolių 

gyvenimą, jų kurta oazė pasirodo tik iliuzija. Jėga 

logiškai siekia daugiau jėgos, teigia Algis Mickū-

nas, todėl vienuoliai supranta, kad neįmanoma 

jėgai pasipriešinti jėga. Lieka vienintelis kelias: 

pasitikėti Dievu, kantriai vykdyti savo žemišką 

pareigą ir laukti „dienos, kai užmerksiu akis“. Ta-

čiau valia gyventi pernelyg stipri, kad galėtum ją 

tiesiog ignoruoti. Todėl krikščionybė gyvenimą čia 

pakeičia gyvenimu ten. Tikrasis gyvenimas, kurio 

mes nežinome, nes nepatiriame, turėtų prasidėti 

tuomet, kai, pasak Josepho Ratzingerio, „panirsi-

me į begalinės meilės vandenyną“. Čia neegzis-

tuotų laiko sąvoka, o žmogus patirtų nuolatinį 

džiaugsmą. Tokia ta krikščioniška viltis: nežinant, 

bet tikėti. Todėl brolis Lukas ir prašo: „Melskis už 

mane, kad palikdamas šį pasaulį būčiau su Jėzaus 

ramybe ir džiaugsmu.“ Gaila, kad režisierius, filmo 

pabaigoje rodydamas vienuolius, krypuojančius 

sniegu į nežinomybę ir galiausia pradingstančius 

rūke, nusprendžia mirtį estetizuoti bei vaizdais 

patvirtinti jos paslaptingumą. Lieka patikėti, kad 

mirtis – ne tik kažkas nežinoma ir džiaugsminga, 

bet dar ir gražu. 

Yra toks mitas, kuriame pasakojama, kad kartą 

Adomas pailso grožėdamasis ir džiaugdamasis 

rojaus sodu, todėl prisėdo po medžiu ir užmigo. 

Miegodamas Adomas sapnavo daugybę dalykų: di-

nozaurus, didįjį tvaną, kryžiaus karus, Holokaustą, 

intifadą ir net mobilųjį ryšį. Kartais ir man atrodo, 

kad mus kažkas susapnavo, ir kol tą kažką veikia 

sapno įtampa, mes gyvenam.

nARiUS KAiRYS

Žmogus, pakeitęs viską (Moneyball)
Režisierius Bennett Miller | Scenarijaus autoriai Stan Chervin, Steven Zaillian, Aaron Sorkin (pagal Michaelo Lewiso knygą) | Operatorius Wally Pfister
Vaidina Brad Pitt, jonah Hill, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Kerris Dorsey, Chris Pratt, Stephen Bishop
2011, JAV, 133 min. Platintojas Lietuvoje Acmefilm

Apie dievus ir žmones (Des hommes et des dieux)
Režisierius xavier Beauvois | Scenarijaus autoriai xavier Beavois, etienne Comar | Operatorė Caroline Champetier 
Vaidina Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, Philippe Laudenbach, jacques Herlin, Loic Pichon, xavier Maly, jean-Marie frin, 
Abdelhafid Metalsi, Sabrina Ouzani, Abdallah Moundy, Olivier Perrier, farid Larbi
2010, Prancūzija, 120 min. Platintojas Lietuvoje MTU Otaku

tekus į aukščiausiąją beisbolo lygą. 

Į vyriškas kalbas jos nesikiš, tik 

vaiką ant rankų palaikys ir užkan-

dos stipriajai lyčiai atneš. Juk, kaip 

kažkada rašė José Saramago: „Kur 

gaidžiai gieda, vištoms kudakuoti 

ne vieta.“

Tačiau „Žmogus, pakeitęs vis-

ką“ – ne tik sportinė drama. Tai 

ir vadybininko Byno gyvenimo 

drama. Galima net teigti, kad tai 

filmas apie pergalę, tik ne beisbolo 

aikštėje, o pagrindinio personažo 

gyvenime. Beisbolo žaidimas tam-

pa gana tiesmuka gyvenimo me-

kino teatras kino teatras
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namų kinaskino teatras

Paskui grožio vaiduoklius

Žmogus negali gyventi be grožio 

 vaiduoklių.

Aš jų visad ieškojau, persekiojau 

 juos, vaikiausi. 

Yves Saint Laurent

Vis dar ne taip dažnai galime iš-

vysti dokumentinius filmus kino 

teatrų repertuare. Jie sunkiai kon-

kuruoja su vaidybinėmis juostomis. 

Nicolas Phillibert’o filmas „Būti ir 

turėti“ (2002), pritraukęs rekordinį 

žiūrovų skaičių Prancūzijoje, mini-

mas kaip išskirtinis atvejis. Pierre’o 

Thorettono filmui „Yves’as Saint 

Laurent’as. Beprotiška meilė“ li-

kimas šypsosi. Jis jau pasirodė ne 

tik Europos šalių, bet ir Amerikos, 

Kanados, Japonijos didžiuosiuose 

ekranuose. Naujųjų metų proga 

pasieks ir Lietuvą. Tikriausiai pla-

tintojus suviliojo ne tik garbingos 

nominacijos (pvz., „Cezario“ ge-

riausiam 2011 m. dokumentiniam 

filmui) ir festivalių prizai, bet ir tai, 

kad skirtinguose pasaulio kraš-

tuose filmą itin šiltai priima įvairi 

publika. Šis kūrinys iš tiesų turi 

paslaptį, kanonams ir lūkesčiams 

nepasiduodantį slaptą užtaisą. 

Videomenininką, fotografą, tapy-

toją, skulptorių Pierre’ą Thorettoną 

su Yves’o Saint Laurent’o gyveni-

mo draugu ir ilgalaikiu partneriu 

Pierre’u Bergé asmeniškai supa-

žindino artima dizainerio bičiulė 

prancūzų kino žvaigždė Cathe- 

rine Deneuve (ji ir režisieriaus 

sūnaus močiutė). Tuomet jauna-

sis kūrėjas dar nenujautė, kad ši 

pažintis bus jam svarbi, atvers ke-

lią į kino pasaulį ir padės pelnyti 

tarptautinę šlovę. 

Thorettonas sako anksčiau ne-

sidomėjęs mada ir iš pradžių ke-

tinęs kurti filmą apie Yves’o Saint 

Laurent’o bei Pierre’o Bergé meno 

kolekciją. Jį domino kolekcijos is-

torija, meno kūrinių garbinimas, 

poros aistra grožiui ir menui. Fil-

mas turėjo pasakoti apie netikėtą 

Bergé sprendimą viską parduoti 

aukcione, mados metrui iškelia-

vus į paskutinę kelionę. Režisieriui 

sunkiai sekėsi įgyvendinti pradi-

nį sumanymą, procesas pradėjo 

strigti, kelti nuobodulį. Tada jam 

gimė mintis iš sukauptos medžia-

gos atkurti labiau intriguojančią ir 

gyvesnę, pusę šimtmečio trukusią 

meilės ir draugystės istoriją. 

Bergé pažinojo Thorettoną de-

šimt metų, todėl visiškai juo pasiti-

kėjo ir pritarė naujam sumanymui. 

Pasakotojo vaidmuo jam puikiai 

tiko. Bergé stotas, kalbėjimo to-

nas ir minčių dėstymas įtaigūs, jo 

patirtis ir daugelio situacijų patei-

kimas gal net kiek glumina žiūro-

vus: apie ką filmas – apie Saint 

Laurent’ą ar apie Bergé? Bet ar 

kas būtų galėjęs subtiliau prisiliesti 

prie Saint Laurent’o gyvenimo, jei 

ne artimiausias žmogus, palaikęs 

jį įvairiose situacijose, ieškojęs jam 

naujų įkvėpimo šaltinių, ištikimai 

buvęs šalia iki pat mirties?

Thorettonas ir Bergé piešia že-

mišką legendinio mados kūrėjo 

portretą. Pasak Bergé, Yves’as bū-

davo laimingas tik du kartus per 

metus, kai pristatęs kolekciją nu-

silenkdavo plojančiai publikai. Visą 

kitą laiką – vienišas, pažeidžiamas, 

kankinamas depresijos, palūžtan-

tis, sunkiai atsitiesiantis. Filme ma-

dos kūrėjas prasitaria žurnalistei, 

kad labiausiai norėtų viską mesti ir 

iškeliauti toli, ten, kur galėtų nieko 

neveikti. Saint Laurent’as net atsis-

veikinimo su profesija kalboje pri-

sipažino suvokęs, kad svarbiausia 

pažintis jo gyvenime – susitikimas su savimi pačiu. 

Šiame filme Yves’as Saint Laurent’as išties yra. Jis 

sklando tarsi vaiduoklis po erdves, kuriose gyveno ir 

kūrė, po prisiminimus, po nuotraukų albumą, kurio 

puslapius verčia mums prieš akis. 

Kino istorijoje būta ne vieno filmo, susidedančio 

iš nuotraukų. „Beprotiškoje meilėje“ ritmingai išsi-

dėsto pasažai iškalbingų fotografijų, kurios ne tik 

iliustruoja ar papildo pasakojimus, bet gyvena savo 

gyvenimą, pačios prabyla į mus. Sustabdytos aki-

mirkos nemeluoja ir suteikia filmui autentiškumo. 

Yves’as Saint Laurent’as – nepaprastai fotogeniš-

kas. Nors filmuojamas jis būdavo liguistai kuklus, 

rausdavo ir sunkiai rinkdavo žodžius, fotografijose 

atsiskleidžia jo vidinė jėga ir žavesys. Menininko 

akys skvarbiai stebi viską, ir to žvilgsnio nepaslepia 

net akiniai storais raginiais rėmeliais. 

Filmas tarsi suskirstytas į tris skyrius (juos rė-

mina įžanga ir pabaiga). Kiekvienas jų skirtas na-

mams, kuriuose gyveno Saint Laurent’as ir Bergé. 

Skirtingi namai – vis naujas etapas. Butas Babilono 

gatvėje Paryžiuje, namas Marakeše ir sodyba Nor-

mandijoje. Visi jie primena muziejus. Režisierius 

skiria laiko meno kūriniams, baldams, knygoms, 

indams, fontanams, augalams... apžiūrėti. Jaučiame, 

kad šeimininkai namų atmosferą kūrė nuosaikiai 

ir atsakingai. Tarkim, Normandijos namą Saint 

Laurent’as sugalvojo įrengti pagerbdamas savo 

mėgstamiausią rašytoją Marcelį Proustą. Čia dvel-

kia rašytojo epochos dvasia, o kambariai pavadinti 

romano „Prarasto laiko beieškant“ personažų var-

dais. Dizaineris dažnai prisidengdavo jį įkvepiančio 

Svano slapyvardžiu.

Žiūrint filmą apima ramybės jausmas. Lyg ste-

bėtum pro šalį tekančią upę. Nostalgišką nuotaiką 

padeda kurti ir kamerinė muzika, dažnai tik pianinu 

grojama melodija, kartojama lyg priedainis. Apima 

jausmas, lyg sėdėtum krėsle su knyga apie laiką ir 

atmintį, nuo kurios nupūstos dulkės. Viskas taip ti-

kra, kad net kyla noras čiaudėti. Thorettonas sako: 

mano filmas atskleidžia tiesą, kad viskas praeina, 

daiktai išnyksta, ir mums lieka didžiausia vertybė – 

prisiminimai. Finale vykstantis aukcionas, kur mini-

mos milijoninės sumos už meno kūrinius, – tuštybės 

mugė. O ją stebintis Bergé mintimis jau toli. Jis netiki 

daiktų siela, todėl be vargo su jais atsisveikina.

Bergé daug prisidėjo, kad Yves’as Saint Laurent’as 

susilauktų pasaulinės šlovės, bet atsigręždamas at-

gal jis pripažįsta, kad ir be jo pagalbos menininkas 

būtų kūręs ir išgarsėjęs. Tiesiog jis buvo genijus, di-

dis menininkas. Tokius poetas Arthuras Rimbaud 

vadino „ugnies kurstytojais“, padedančiais mums 

prisiliesti prie deginančios realybės.

jURGA ViLė

Yves’as Saint Laurent’as. Beprotiška meilė  
(Yves Saint Laurent – Pierre Bergé, l’amour fou)
Režisierius Pierre Thoretton | Operatorius Leo Hinstin | Kompozitorius Come Aguiar | Montažas Dominique Auvray 
Dokumentinis, 2010, Prancūzija, 98 min. Platintojas Lietuvoje Planetos filmai

Biografinis filmas. Dar vienas 

padorus, korektiškas ir skonin-

gas paminklas, skirtas legendi-

nei Amerikos moteriai – lakūnei, 

rašytojai, žurnalistei bei visuo-

menės veikėjai Ameliai Earhart 

(1897–1937), pirmajai perskri-

dusiai Atlantą. Nežinia, kas 

būtų buvę, jei ji būtų sulaukusi 

garbaus amžiaus ir turėtų savo 

nuosavą žemės kauburėlį, apau-

gusį žalia žole. Gal tada neliktų 

tos amžinos romantikos aureolės, 

kuri gaubia heroję, amžiams pasi-

likusią kažkur tarp pilkų ir šaltų 

vandenyno bangų, jai tokių pa-

našių į debesuotą dangų. 

Vienas biografinių filmų bruo-

žų yra tas, kad autoriai stengiasi 

pasakoti apie herojų pagarbiai 

ir mandagiai. Tokiu tonu, kokio 

nusipelno nacionalinėmis ver-

tybėmis tapę piliečiai. Vengiama 

kalbėti apie jų silpnybes bei ydas 

(išskyrus roko žvaigždes, kurios 

privalomai skandalingos), nesė-

kmes ir neviltį. Svarbu tai, už ką 

tauta tą savo atstovą gerbia, myli, 

prisimena ir laiko jį pavyzdžiu 

būsimoms kartoms. 

Amelija (Amelia)
Režisierė Mira nair
Vaidina Hilary Swank, Richard Gere, 
ewan McGregor, Christopher 
eccleston, joe Anderson, 
Cherry jones, Mia Wasikowska 
JAV, Kanada, 2009, 111 min. 

Burleska (Burlesque)

Scenarijaus autorius ir režisierius 
Steve Antin
Vaidina Cher, Christina Aquilera, 
Alan Cumming, eric Dane, 
Cam Gigandet, Peter Gallagher, 
Kristen Bell, Stanley Tucci, 
Diana Agron 
JAV, 2010, 119 min. 

Mira Nair savo filmą pagrindė 

net trimis biografinėmis knygo-

mis. Meilė dangui gimsta roman-

tiškame epizode, kai bėgdama 

per gimtuosius laukus mažoji 

Amelija pamato danguje raudo-

ną lėktuvėlį. Paskui prasideda 

jau suaugusios merginos istorija, 

kur svarbiausia yra lėktuvai. Gali-

ma numanyti, kad tokia profesija 

moteriai anaiptol nebuvo lengvai 

pasiekiama. Bet herojė – jau su-

siformavusi asmenybė, pasiren-

gusi žygdarbiams ir atradimams. 

Hilary Swank visą filmą yra žavi 

ir natūrali, švyti strazdanėlėmis 

ir nuoširdžia šypsena. Ji mitriai 

karstosi kopėčiomis, sliuogia nuo 

lėktuvų sparnų ir dėl svajonės net 

spjauna į savigarbą – pirmą kartą 

skrenda per Atlantą kaip keleivė. 

Meilės istorija pasakojama 

punktyru tarp skrydžių epizodų, 

peizažų panoramų ir debesų. Šlo-

vė eina greta, tauta apipila numy-

lėtinę gėlėmis ir konfeti. Bet ne 

pinigais. Herojė ir toliau atlieka 

tylius žygdarbius, net pakelia į 

nakties padangę pirmąją šalies 

ponią Eleonorą Roosevelt ir įkuria 

pirmąsias oro susisiekimo linijas. 

Visa tai gera aktorė Swank vaidi-

na santūriai, šiltai ir lengvai, nes 

siužete nėra dramos, tik įvykių 

santrauka, iliustruota dokumen-

tine medžiaga ir tekstais iš Earhart 

dienoraščių. Na, o tai, kad aktorė 

tikrai verta milijono, įrodo filmo 

finalas. Kelios minutės tarp van-

dens ir debesų, keli sakiniai, kurie 

dingsta toje plikoje erdvėje, tylus 

dramatizmas be isterijos ir nevil-

ties. Ir žvilgsnis, įsmeigtas į am-

žiną horizontą. Per tas minutes 

galima patikėti Amelijos valios 

jėga ir asmenybės grožiu. Ir tuo, 

kad ji galėjo padaryti tai, ką pada-

rė. Todėl verta dar vieno paminklo.

nijOLė AnDRijAUSKienė

Muzikinis filmas. Ir 1,3 tonos 

„svarovskių“. Turint omenyje tokį 

įspūdingą skaičių, net nemačius 

kūrinio galima įsivaizduoti jo 

natūralų blizgesį. Na, gal ir ne 

visai natūralų, bet vis tiek bliz-

gesį. Filmo siužetas – kažkas per 

vidurį tarp klasikinės Pelenės 

istorijos ir tokios pat klasikinės 

amerikietiškosios svajonės išsi-

pildymo. Provincialioje Ajovos 

valstijoje gyvena angeliško gro-

žio blondinė, žvelgianti į pasaulį 

žydru, intelekto nesubjaurotu 

žvilgsniu. Blondinė triūsia bare 

ir jaučia turinti galingą talentą, 

kurį išleidžia į laisvę uždarius 

barą. Alisos balsas galingas ir 

spalvingas, bet jį girdi tik aukš-

tyn kojomis sukrautos kėdės. Jos 

į talentą nereaguoja. Žiūrovai su-

reaguoja, nes tyroji blondinė yra 

Christina Aquilera, turinti platų 

gerbėjų ratą. Toliau veiksmas plė-

tojasi taip, kaip dera: gražuolė Ali 

susikrauna lagaminą ir iškeliau-

ja ieškoti laimės į Los Andželą. 

Žiūrovų nervus reikia pakutenti, 

todėl filmo herojė, klajodama po 

vakarėjantį miestą, visa tokia 

vieniša ir neturtinga, užklysta į 

keistą klubą. Alisa sumoka pasku-

tinius dolerius už bilietą ir įsitiki-

na, kad rado savo vietą pasaulyje. 

Deja, šis pasaulis taip nemano, jo 

savininkė ir meno vadovė Tes pa-

rodo herojei duris. Ji tiesiog netu-

ri laiko kalbėtis, nes klijuoja prie 

šokėjų kostiumų plunksnas, ado 

nėrinius, kankinasi dėl finansinių 

problemų ir kariauja su buvusiu 

vyru. Bet Tes vaidina legendinė 

Cher, atrodanti dieviškai. Ji net 

sudainuoja filme dvi dainas – po 

septynerių metų pertraukos. 

Paskui Alisos kelyje vėl atsiran-

da padėklas, seksualus barmenas-

kompozitorius-pianistas, kelios 

priešės, į kurias herojė nekreipia 

dėmesio, ir akimirka, kuri pakeičia 

ir lemtį, ir finansinius klubo rei-

kalus, ir leidžia atskleisti talentus. 

Tai Ali ir rodo. 

Pagal miuziklo taisykles reži-

sierius nežaidžia, nes taisyklės 

pakankamai sudėtingos ir rei-

kalauja daug scenaristų darbo. 

Steve’as Antinas eina lengviau-

siu keliu – ant siužeto lyg iešmo 

suveria klipus. Jų yra daug, visi 

spalvingi ir turiningi, žėrintys ir 

kibirkščiuojantys, jų centre žavioji 

Alisa. Filmo veiksmas perkeltas į 

sceną, kuri ir apibrėžia jo erdvę, 

todėl klipai atrodo gana plokšti. 

Bet gražūs – daug tobulų šlaunų 

ir sėdynių, tinklinių kojinių, dirbti-

nių perlų bei gulbių pūkų. Ir netgi 

„labutenai“ su briliantais. Žodžio 

„burleska“ reikšmę galima sužinoti 

net ir „Vikipedijoje“, bet vargintis 

neverta, nes filmo įspūdis nuo to 

nepasikeis. Tai kūrinys, tinkamas 

žiūrėti už lango lyjant lietui ir 

esant natūralios šviesos deficitui. 

Mat viskas taip žavingai blizga...

n. A.
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Garažas (Garaž)
Režisierius eldar Riazanov 
Vaidina Lija Achedžakova, 
ija Savvina, Svetlana nemoliajeva, 
Valentin Gaft, Georgij Burkov, 
Viačeslav nevinnyj, Andrej Miagkov, 
Leonid Markov, igor Kostolevskij, 
Olga Ostroumova, Gleb Striženov, 
Borislav Brondukov, Semion farada 
Rusija, 1979, 101 min.  

Komedija. Tokia miela ir žavi ki-

nematografinė fosilija iš tų laikų, 

kai dar nebuvo mobiliųjų telefonų, 

bet buvo deficitas. Šis reiškinys 

klestėjo buvusioje Tarybų Sąjun-

goje. Šiuolaikiniai jaunuoliai gali 

pasikonsultuoti su tėveliais ar se-

neliais ir išsiaiškinti, ką tai reiškia. 

Tiesą sakant, filmą gera žiūrėti ir 

neturint supratimo apie deficitą, 

politinį kontekstą ir kitus dalykus, 

nes ne jie autoriams svarbiausi. 

Per ilgą savo kino karjerą Eldaras 

Riazanovas niekad neužsiėmė 

rūsčia tikrovės kritika – atvirkš-

čiai, jis buvo visuomenės guodėjas, 

jos psichoterapeutas, švelniai my-

lintis „socialistinės demokratijos“ 

nukamuotus savo herojus ir juose 

matantis normalius žmones. Jo fil-

muose satyra visada buvo kartu 

su lyrika, subtilia psichologija ir 

tikėjimu, kad žmonės gali būti 

laimingi, o filmuose skambėjo ly-

riška ir ironiška intonacija, kurios 

pakartoti neįmanoma. Porai Ria-

zanovo filmų neseniai buvo mė-

ginta sukurti tęsinius: bandymai 

apgailėtini, jų finansinę sėkmę 

garantavo tik prisiminimai apie 

originalus. 

„Garaže“ Riazanovas ir nuolati-

nis jo scenaristas Emilis Bragins-

kis būriui tarybinių piliečių bei 

tarybinės inteligentijos atstovų 

surengia naktį muziejuje. Eilinis 

susirinkimas, turėjęs prasidėti ir 

pasibaigti elementariu pliurpaliz-

mu, virsta moralinių atsivėrimų 

seansu. Personažai, kurie manė, 

kad žiovaudami išklausys valdy-

bos ataskaitą ir vieningai už ką 

nors balsuos, staiga bus priversti 

pasirausti savo sielose. Rausima-

sis nemalonus, juokingas, išraiš-

kingas, kandus, ironiškas ir šiaip 

jau pozityvus, nes išryškėja, kad ir 

valdininkai, aplinkybių prispausti 

prie sienos, turi sąžinės užuomaz-

gas. Režisierius meistriškai diri-

guoja miniai – kiekvienas pilietis, 

net neturintis teksto, aktyviai da-

lyvauja situacijose ir išreiškia savo 

nuomonę. Visi gausūs filmo per-

sonažai pasižymi individualumu, 

jų istorijos verčia kikenti, užjausti, 

dalyvauti, kiekvienas veidas, nors 

sekundę šmėstelėjęs kadre, įsi-

mena ilgam. Epizodus režisierius 

paverčia miniatiūrinėmis kome-

dijomis, kartais – beveik tragedija, 

minią – individais su savo istori-

jomis ir biografijomis. O virš jų 

kaip siaubo trileryje ant kažkokio 

lyno kyburiuoja didžiulė piranijos 

iškamša kraugeriškai atsikišusiais 

dantimis. Kaip girgždantis primi-

nimas, kas šioje kompanijoje yra 

žmogus žmogui. Paskui žuvis yra 

išjungiama, o moralė įjungiama. 

Pabaiga beveik laiminga: perso-

nažai išsiaiškino, kas yra kas, ir 

išėjo namo. Kas su garažu, kas be. 

Be – ponas režisierius, kuris visą 

lemtingąjį susirinkimą pramiego-

jo meiliai prisiglaudęs prie storo 

begemoto šono. Neutralieji lieka 

be garažų – štai jums ir moralas.

n. A.

namų kinas

Rio 
Režisierius Carlos Saldanha
Originalą įgarsino jesse eisenberg, 
Anne Hathaway, George Lopez 
JAV, 2011, 96 min.  

Animacinis filmas. Labai ekolo-

giškas produktas, idealiai pritai-

kytas darželinukų ir pradinukų 

intelektui, skoniui bei gyvenimo 

pažinimui. Visi kiti, nepriklausan-

tys minėtajam kontingentui, per 

namų kino seansą galės ramiai 

gerti arbatą ar megzti žiūrovams 

šalikus – kas kam patinka. Toks 

džiaugsmas suaugusiuosius ap-

lanko gana retai, nepaisant giliai 

įsišaknijusios nuomonės, kad 

animacija skirta pirmiausiai ma-

žiams, ir ji, t.y. animacija, beveik 

visada reikalauja komentatoriaus, 

kuris laiku ir, pageidautina, pro-

tingai bei suprantamai atsakytų į 

mažųjų žiūrovų klausimus. Arba 

bent paaiškintų, kodėl dideliems 

filmo gerbėjams juokinga, o ma-

žiesiems – atvirkščiai. Šį kartą 

filmas tyras kaip krištolas ir pa-

prastas kaip pirmoji daugybos len-

telės dalis. Jokių kinematografinių 

užuominų, ekskursų ar prisimini-

mų. Jokių dviprasmybių ar detalių, 

reikalaujančių įjungti asociatyvinį 

mąstymą. Viskas gražu, spalvinga, 

triukšminga ir padoru, veiksmai 

suprantami ir pateisinami, emo-

cijos moralios ir beveik niekas 

nesiplūsta. Ir gėris nugali blogį, o 

žiūrovai gėrio su blogiu niekad ne-

supainios. Nes gėris yra gražus, o 

blogis nelabai. Idėjos: meilė nugali 

viską, drąsa tūno susiraičiusi kaip 

koks sliekas net didžiausio bailio 

širdyje, o didžiausia vertybė šiame 

pasaulyje yra laisvė. Šios idėjos 

amžinos ir didžiai girtinos. 

Scenarijus taip pat nestebina 

originalumu: ekranuose klajojo 

jau ne viena istorija apie laukinės 

gamtos padarą, kuris pakliūva į ci-

vilizacijos pinkles ir tampa lepū-

nėliu, pamiršusiu tikrojo pasaulio 

instinktus, įgūdžius bei garbės 

kodeksą. Šiuo požiūriu mėlynam 

papūgiukui Žydriui visai nepasi-

sekė – į narvą jis pateko tiesiai iš 

gimtosios drevės – nudribo kaip 

apvalus kamuoliukas į brakonie-

rių narvą. Iš karštosios Brazilijos 

atsidūrė apsnigtoje Amerikoje, gy-

vendamas su mylima drauge Linda 

beveik sužmogėjo, bet taip ir neiš-

moko skraidyti. Užtat mokėjo būti 

žadintuvu, paduoti draugei akinius 

ir įjungti kavos aparatą. Ir beveik 

nekreipti dėmesio į storų ančių 

pasturgalius, įžūliai demonstruo-

jamus prieš knygyno langą. 

Dėl visų Žydriaus kančių ir 

tolimesnio moralinio bei fizinio 

tobulėjimo kalta samba. Taip pat 

tradicinis Brazilijos karnavalas. 

Samba ir karnavalas visai paaiš-

kinami: Carlosas Saldanha, ku-

ris išgyveno tris „Ledynmečius“, 

matyt, sušalo ir prisiminė, kad 

kilęs iš Brazilijos. Tai ir sugrįžo 

ten, kur po ryškius žalius miškus 

skraidžioja pulkai įvairiaspalvių 

paukščių, o gyvenimo ritmas yra 

samba. Be savo tėvynės floros bei 

faunos režisierius dar pateikė tokį 

animacinį turistinį Rio de Žaneiro 

variantą, rūpestingai pademons-

travo pagrindines miesto įžymy-

bes, įskaitant ir garsųjį karnavalą. 

Žavu tai, kad pagrindiniu linksmy-

bių dalyviu jis pavertė storą ir ge-

raširdį buldogą ir tuo suteikė jam 

neapsakomą laimę. Nuostabu, kad 

kūrėjai taip myli savo tėvynę. 

n. A.
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alinga šio didmies-

čio energija įtraukia 

nepastebimai, bet 

stipriai. Lyg būtum 

atsidūrusi amžinų keliauninkų – 

Pinos Bausch teatro personažų – 

kompanijoje iš naujausio Wimo 

Wenderso filmo „Pina“, skirto 

didžios šokio menininkės at-

minimui: „Ateis pavasaris – su-

žels žolė, ateis vasara – užaugs 

žolė, ateis ruduo – nukris lapai, 

ateis žiema.“ Atkakliai kartoji 

ir kartoji įprastus ir būtinus 

veiksmus. Judi, judi. Berlynas – 

tikra didmiesčio simfonija. Jos 

skambėjimas – paini asociacijų 

topografija – šį kartą bus, kaip ir 

dera klasikinei simfonijai, ketu-

rių dalių.

Prenclauer Bergas
Man rodos, kitame Berlyno ra-

jone jau nenorėčiau gyventi. Ši 

buvusio Rytų Berlyno dalis kadai-

se buvo apstatyta vėjo malūnais, 

garsėjo skaniu alumi. Dabar – tai 

vienas madingiausių Vokietijos 

sostinės rajonų. Berlyniečiai net 

kiek ironiškai atsiliepia apie Prenc- 

lauer Bergą, kuriame viskas taip 

„teisinga“: maistas kavinėse ar tur-

guose – tik ekologiškas, drabužių 

ar batų parduotuvės – tik maži 

dizainerių boutique’ai, kaimynai – 

britai ir prancūzai, nors nekalbėk 

vokiškai. 

Anksčiau mėgtas studentų, 

Prenclauer Bergas savo jaunatviš-

ka energija, atvirumu naujovėms 

pamažu pritraukė kūrybinių pro-

fesijų atstovus. Jie noriai kūrėsi di-

deliuose ir tada dar nebrangiuose 

butuose, gana gausiai išlikusiuose 

(per karą šis rajonas buvo mažai 

sugriautas) praėjusio amžiaus 

pradžios namuose. Atsirado daug 

restoranėlių, galerijų, teatro salių, 

mažų krautuvėlių.

Dabar šis jaukus, patogus, bo-

hemišką atmosferą išsaugojęs 

rajonas, deja, įgijęs snobizmo 

kvapo. Pamėgusios čia gyven-

ti turtingų tėvelių atžalos bei 

užsieniečiai pakėlė Prenclau-

er  Bergo butų kainas bei kitas 

pragyvenimo išlaidas. Kalbama, 

kad net Bradas Pittas su Ange-

lina Jolie filmuodamiesi Berlyne 

neatsispyrė šio rajono žavesiui 

ir įsigijo jame butą. 

Jei vaikščiodamas po Prenclauer  

Bergą sutiksi ekrane matytą veidą, 

gali beveik neabejoti – tai būtent 

„jis“, o ne į jį panašus. Su kuo ką tik 

prasilenkei Kaštonų alėjoje (Kas-

tanienallee), kurioje gausu smagių 

pasisėdėjimo vietų, teatro, kino 

salių, galerijų? A... tai Danielis 

Brühlis, jaunoji Vokietijos kino 

žvaigždė, matyta filmuose „Sudie, 

Leninai“ ar „Negarbingi šunsnu-

kiai“. Tad nesistebėk dairydamasis 

į praeivius. 

Beje, šioje alėjoje studiją tu-

rėjo vokiečių kino pionierius 

Maxas Skladanowsky. Savo su-

konstruotu aparatu jis nufilma-

vo vaizdą pro mansardos langą, 

taip pat besimankštinantį savo 

brolį Emilį. Tie kadrai dabar lai-

komi pirmaisiais Vokietijos kino 

žingsniais.

Berlynas
Didmiesčio simfonija

kino teritorija kino teritorija

G

nių filmavimų. Kodėl ta mintis 

taip aiškiai suskambo Berlyno 

„didmiesčio simfonijoje“, nega-

liu pasakyti. „Berlynas gali būti 

labai paslaptingas“, – sakė Vla-

dimiras Nabokovas, praleidęs 

čia penkiolika metų. 

Dabar Prenclauer Berge daug 

kino kompanijų, jų žmonės ne 

tik dirba čia, bet ir gyvena. Tad 

reikalus galima aptarti ir šeš-

tadienio ryte susitikus vaikų 

žaidimų aikštelėse ar Kollwitz 

aikštės turguje (be abejo, pa-

žymėtame „eko“ ženklu), ku-

riame pasijunti lyg smagioje 

iškyloje. 

Beje, apie šio rajono vaikų 

žaidimų aikšteles verta pakal-

bėti plačiau – gimstamumas čia 

vienas didžiausių visoje Vokie-

tijoje, – tik nedrįstu savo paste-

bėjimais dalintis su „Kino“ žur-

jomis, informaciniais biurais, teat- 

ro, šokių salėmis, edukacinėmis 

programomis, dizaino studijo-

mis (žinoma, naudojančiomis 

ekologiškas medžiagas), kavinė-

mis ir daugiasaliu kino teatru. Jo 

repertuare – visa tai, kas dabar 

sukasi pasaulio kino salėse, bet 

ne tik. Tikro kino „kvapo“ sutei-

kia didžiulės senųjų vokiečių kino 

kūrėjų nuotraukos, puošiančios 

vestibiulio sienas. Jos kiek „at-

aušina“ žiūrovą, lekiantį į 3D 

formatu demonstruojamą filmą, 

tegul ir Wimo Wenderso sukurtą. 

Beje, kad Vokietija – didelės kino 

kultūros šalis, primena ir žiūro-

vų elgesys. Kai pabaigos titrams 

jau visai susmulkėjus pradėjau 

ruoštis išeiti, pritariančių nebuvo. 

Visi net nekrusteldami sėdėjo tol, 

kol baigėsi visi titrai ir užsidegė 

šviesa.

levizijos muziejus bei Vokietijos 

kinemateka (Deutsche Kinematek), 

įtraukiantys į nepaprastai intri-

guojantį pasakojimą – vokiečių 

kino istoriją.

Įžanginė nuolatinės ekspozi-

cijos salė skirta kino pradinin-

kams – Maxui Skladanowsky, 

Oskarui Messteriui ir Guido 

Seeberiui. Pirmaisiais kino de-

šimtmečiais Vokietija galėjo 

didžiuotis pasiekimais kino 

technikos srityje. Pirmas viešas 

brolių Skladanowsky’ų sukurto 

bioskopo seansas Berlyne įvyko 

1895 m. lapkritį, t. y. mėnesiu 

anksčiau nei Lumière’ų seansas. 

Tačiau dėl savo gremėzdiškumo 

ir brangumo bioskopas neturėjo 

pasisekimo. Messterio sukurtas 

kino projektorius paplito ne tik 

Vokietijoje, bet ir kitose šalyse. Jo 

demonstravimui reikėjo filmų, ir 

Berlynas. Vėl Berlynas. Ištiesini nugarą, pasitempi. Stiprus 
ir negailestingas miestas, kuriame išglebimui – nei išoriniam, 
nei vidiniam – vietos nėra. Ne veltui sunkiausiomis gyvenimo 
akimirkomis Marlene Dietrich mėgdavo kartoti: „Ačiū Dievui, 
aš berlynietė.“

Pagrindine šio rajono gatve – 

Gražių namų alėja (Schönhau-

ser allee) – artėdami prie Rosos 

Luxemburg aikštės ant vieno 

namo pamatysime memorialinę 

lentelę, žyminčią, kad čia gyve-

no Ernstas Lubitschius, režisie-

rius, turėjęs ryškų komediografo 

talentą. 

Prenclauer Bergas ne kartą 

matytas ir šiuolaikiniame kine. 

Jį atpažįstame režisieriaus An-

dreaso Dresseno juostoje „Va-

sara balkone“ („Sommer vorm 

Balkon“, 2005), Floriano Hen- 

ckelio von Donnersmarcko fil-

me „Kitų gyvenimai“ („Das Le-

ben der Anderen“, 2006), popu-

liariuose vokiečių policiniuose 

serialuose.

Kokią savaitę ir mūsų namas 

Schönhauser alėjoje buvo apsup-

tas filmavimo technikos: mašinų 

su išdidžiu užrašu „Arri“, mai-

tinimo bei aktorių vagonėlių. 

Kažką filmavo. Kasdien po kelis 

kartus einant pro šalį kažkodėl 

galvoje sukosi mintis: Dieve 

mano, koks tai sunkus darbas. 

Nežinau kodėl. Anokia čia nau-

jiena, teko matyti ir sudėtinges-
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nalo skaitytojais, nors tai liečia 

ne tik jau esamus ir dar būsimus 

kino žiūrovus, o, matyt, ir kū-

rėjus. Čia dūzgia įvairios kalbos, 

mirga marga skirtingos tautybės, 

ir kiekvienos jų elgesys ir požiū-

ris į gyvenimą – tiek suaugusių, 

tiek vaikų – vis kitoks. Pastebė-

jimai, turiu prisipažinti, mane 

sukrėtė. 

Vieną popietę „įskriejau“ į kino 

teatrą, įsikūrusį senoje alaus 

darykloje, jau gęstant šviesoms. 

Dabar tai modernus kultūros 

centras Kulturbrauerei, su galeri-

Potsdamo aikštė
Bene didžiausius statybinius 

pokyčius patyrusi Berlyno vieta. 

Kaip ir centrinė Aleksandro aikš-

tė – nuolat rekonstruojama. Kaip 

visas Berlynas – remontuojamas, 

statomas, restauruojamas. Tarsi 

pats šio miesto ir šalies gyveni-

mas – nuolat atsinaujinantis, su 

nuopuoliais ir prisikėlimais. 

Iš pažiūros pilka, šalta ir ne-

svetinga Potsdamo aikštė kartais 

sublyksi ir šiltais akcentais. Vie-

nas iš jų – moderniame „Sony“ 

centre įsikūrę Berlyno kino ir te-

Messteris, užsiėmęs jų gamyba, 

tapo vienu didžiausių Vokietijos 

kino prodiuserių. Operatorius 

Seeberis, be kitų, nufilmavęs 

ir pagarsėjusią juostą „Prahos 

studentas“, laikomas vokiečių 

operatorystės meno pradininku.

Kita salė, o jų muziejuje 13, 

nutvieksta pirmųjų vokiečių kino 

deivių spindesio. 1911 m. Vokieti-

jos kino pramonė prisiviliojo di-

džiąją danų kino žvaigždę Astą 

Nielsen. Visu ryškumu švytėjo 

berlynietė Henny Porten ir ame-

rikietė Fern Andra. 
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kino teritorijakino teritorija

Toliau – Pirmojo pasaulinio 

karo laikotarpis, atskleidęs kino, 

kaip stiprios propagandinės 

priemonės, galią, kuo Vokietija 

sėkmingai naudojosi.

1918–1933 m. – Veimaro Respu-

blikos kino laikotarpis. Garsiau-

sios ir svarbiausios vokiečių kino 

asmenybės: režisieriai Ernstas 

Lubitschius, Friedrichas Wilhel-

mas Murnau, Fritzas Langas, Ge-

orgas Wilhelmas Pabstas, aktoriai 

Emilis Janningsas, Peteris Lorre, 

Louise Brooks; jų ir kitų vokiečių 

kinematografininkų gyvenimas 

Vokietijoje ir laimės paieškos Ho-

livude. Muziejuje galima pažiū-

rėti, kaip buvo filmuojamas (beje, 

Berlyne) garsiausias vokiečių 

ekspresionizmo filmas „Daktaro 

Kaligario kabinetas“ (1920, rež. 

R. Wiene), įžengti į jo filmavimo 

aikštelę, pamatyti instaliaciją, 

skirtą grandioziniam F. Lango 

„Metropoliui“ (1927).

Girdisi sodrus žemas balsas. 

Marlene Dietrich. Čia, gimtajame 

Berlyne, saugomos jos nuotrau-

kos, laiškai, asmeniniai daiktai. 

Žiūrint į eksponuojamus tobulai 

atrodančius Marlene apdarus, 

supranti, kad tikrai reikėjo gele-

žinės valios į juos įsisprausti, juos 

dėvėti. Čia, matyt, irgi padėdavo 

legenda tapęs aktorės posakis: 

„Ačiū Dievui, aš berlynietė“. 

Kita vokiečių kino didžioji ir 

nelemtoji kūrėja – Leni Riefen-

stahl. Kaip ji filmavo „Olimpiją“ 

(1936) – stadiono makete pažy-

mėtos vietos, kur buvo išdėsty-

tos kino kameros, kaip atsirado 

„Valios triumfas“ (1934).

Artėjam prie tamsaus ir skaus-

mingo Vokietijos gyvenimo pe-

riodo. Trečiasis Reichas. Prie-

blandoje skęstantis kambarys. 

Aukštos lentynos su daugybe 

stalčių, kuriuose saugoma to 

meto kino medžiaga. Jei yra 

noro varstyti tuos niūrius stal-

čius – prašom, jei ne – palikim 

juos istorijos teismui.

Pokarinis padalytos Vokietijos 

kinas. Cenzūra kine. Naujasis 

7-ojo dešimtmečio kinas: Raineris 

Werneris Fassbinderis, Werneris 

Herzogas, Alexanderis Klüge, Vol-

keris Schlöndorffas, Margarethe 

von Trotta, Wimas Wendersas. Ka-

žin kokia ten „sagė“? Ogi 1983  m. 

Kanų festivalio prizas geriausiai 

aktorei, atitekęs Hannai Schy-

gullai už vaidmenį Marco Ferreri 

juostoje „Pjeros istorija“. Kitose 

salėse – jau šiuolaikinio vokie-

čių kino, griuvus Berlyno sienai, 

atspindžiai. Pastovią ekspoziciją 

papildo nuolat besikeičiančios 

Aleksandro aikštė
Realybė ir jos atspindys kine – 

„naujoji realybė“, anot Fassbinde-

rio. Stipriausia Aleksandro aikštės 

sąsaja su kinu – monumentalus 

trylikos dalių su epilogu Fass-

binderio filmas, sukurtas pagal 

žymaus vokiečių rašytojo Alf-

redo Döblino romaną „Berlynas. 

Aleksandro aikštė“ („Berlin. Ale-

xanderplatz“, 1929), nors tai ir ne 

vienintelė šios knygos ekraniza-

cija – pirmoji pasirodė dar 1931 

metais. (Beje, įdomu, kokį šis ra-

šytojas pamatė ir 1926 m. knygoje 

„Kelionė po Lenkiją“ – „Reise in Po-

len“ aprašė Vilnių. Anot rašytojo 

kūrybos žinovų, jo atsiliepimuose 

apie Vilnių netrūksta ironijos ir 

žaismės).

Aleksandro aikštė nuolat pil-

na žmonių ir judėjimo. Preky-

bos centrai, TV bokštas, mugės, 

iš Tegelio kalėjimo už meilužės 

nužudymą ir tvirtai pasiryžusiu 

dorai gyventi. Jo klajonės 3-iojo 

dešimtmečio Berlyno gatvėmis, 

stengiantis pakilti iš gyvenimo 

dugno, susitikimai su spalvin-

gais didmiesčio tipažais primena 

kelionę pragaro ratais iki paties 

dugno. 

Vos per metus, 1980-aisiais, 

Fassbinderis sukūrė šį 15 valandų 

trukmės šedevrą. Juliane Lorenz, 

filmo montuotoja ir režisieriaus 

paskutinių metų gyvenimo drau-

gė, prisimena, kad alkoholio ir 

narkotikų nevengęs režisierius 

tuos metus – net 254 filmavimo 

dienas – dirbo itin susikoncentra-

vęs, tik du kartus buvo „praradęs 

formą“.

Režisierius svajojo, kad žiūro-

vai šį filmą pažiūrėtų per vieną 

dieną, kad galėtų neblaškomi ir 

sudėtingas, monumentalus Vo-

kietijos paveikslas. 

Gal ir šiandien visada šurmu-

liuojančioje Aleksandro aikštė-

je galima įžvelgti svarbiausius 

šiuolaikinės Vokietijos gyvenimo 

ženklus?

Dangus virš Berlyno
Koks tas dangus virš Berlyno? 

Kartais – joks. Kartais – toks kaip 

visur: aukštas, debesuotas, saulė-

tas, žvaigždėtas, giedras ar, kaip 

dažnai šią vasarą, – apniukęs ir 

lietingas. Kartais į jį gali žiūrėti 

iki begalybės, įkvėptas Berlyno 

gyvenimo, ir tikėti angelais, kurie 

lyg Wenderso filme nusileis padė-

ti pavargusioms ir nuliūdusioms 

sieloms. Tie angelai nematomi 

įsimaišo tarp mūsų, svetimų tarp 

tūkstančių svetimų, judančių Ber-

lyno gatvėmis. Tačiau jų žvilgsniai 

parodos, skirtos iškilioms kino 

asmenybėms, filmams, tenden-

cijoms. 

Kino muziejų rasime ne tik Ber-

lyne, bet ir gretimame Potsdame, 

o Babelsbergo kino studijoje irgi 

įrengtos įvairios lankomos eks-

pozicijos.

Potsdamo aikštėje įsikūręs ir 

sinefilų džiaugsmas – kino ir vi-

deofilmų institutas „Arsenalas“, 

kurio salėse sukamos rinktinės 

kino programos. O apsilankius 

kino muziejuje ar pažiūrėjus fil-

mą „Arsenale“, smagu užsukti į 

gretimą Billy Wilderio kavinę. 

Potsdamo aikštė, o tiksliau, gre-

ta jos esanti kita, pavadinta Mar-

lene Dietrich garbei, – kiekvieną 

žiemą virsta pasaulio kino centru. 

Čia vyksta tarptautinis Berlyno 

festivalis. Bet festivalinis Berly-

nas – irgi ne šio straipsnio tema. 
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akcijos, kavinės, įvairių rūšių 

transporto stotys. Šiuolaikinė 

architektūra ir senieji statiniai. 

Niekada tos aikštės nemačiau 

tuščios, nurimusios. Matyt, ji to-

kia niekada ir nebūna – nei dieną, 

nei naktį čia nenutrūksta miesto 

gyvenimas. Neatsitiktinai ji ir pa-

sirinkta XX a. didmiesčio, sutry-

nusio „mažąjį žmogų“, simboliu. 

O gal savaitgaliui užsidarius 

namuose Berlyne – su kino rea-

lybe? Su Francu Biberkopfu, pa-

grindiniu filmo „Berlynas. Alek-

sandro aikštė“ herojumi, išėjusiu 

niekieno netrukdomi pasinerti į 

hipnotizuojantį filmo pasaulį, tra-

giškos ir negailestingos atmosfe-

ros kūrinį.

Dar paauglystėje perskaitytas 

Döblino romanas Fassbinderį 

sukrėtė: „Mano gyvenime, kaip 

jį galiu vertinti dabar, buvo tokių 

poelgių kaip romane „Berlynas. 

Aleksandro aikštė“. Mano gal-

voje, širdyje, sieloje.“ Režisierius 

prisipažino, kad daugelyje savo 

filmų nesąmoningai įterpdavo 

aliuzijų į šį romaną. Jo nuomone, 

šiame kūrinyje matomas visas 

kartais turbūt susiduria su vaikų 

žvilgsniais, kai šie staiga sustoja 

ir ima šypsotis, žiūrėdami kažkur 

į dangų virš Berlyno.

neRinGA KAŽUKAUSKAiTė

Berlynas, 
2011 liepa–rugpjūtis
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ino edukacija – kino 
kultūros dalis, svar-
biausiu tikslu laikanti  
būtinybę ugdyti kritiš-

ką ir išsilavinusį žiūrovą, be kurio 
vargu ar turėtų prasmės visa kita 
su kinu susijusi veikla – filmų ga-
myba, sklaida, rodymas, išsaugoji-
mas ir t. t. Šią diskusiją surengėme 
norėdami apibendrinti organiza-
cijų, vykdančių įvairius kino edu-
kacijos projektus, patirtį, įvertinti 
nuveiktus darbus ir aptarti ateities 
perspektyvas. Kita svarbi šios dis-
kusijos proga – sėkmingas projekto 

„Mokausi iš kino“ startas. Projektas, 
kurį sutelkusios jėgas vykdo šešios 
kino organizacijos – „Skalvijos“ 
kino centras, kino teatras „Pasa-
ka“, „Kultūrinių projektų centras“ 
(CUMA), „Visos mūzos“, kino cen-
tras „Garsas“ ir kino kompanija 

„Čiobreliai“, – tampa vienu reikš-
mingiausiu kino edukacijos įvykių 
Lietuvoje. Šį projektą palaiko LR 
švietimo ir mokslo ministerija, iš 
dalies finansuoja Europos sociali-
nis fondas. 

Pokalbyje dalyvavo filmų pro-
diuserė, VšĮ „Kultūrinių projektų 

centras“ (CUMA) projektų bei „Kino 
buso“ vadovė Asta Valčiukaitė, kino 
teoretikas, VDA ir LMTA dėstytojas, 
medijų švietimo centro „Meno avi-
lys“ kino edukacijos projektų ren-
gėjas Lukas Brašiškis, „Vaizdų kul-
tūros studijos“ vadovė, „Skalvijos“ 
kino centro edukacinių programų 
vaikams ir suaugusiems koordina-
torė Goda Sosnovskienė, Vilniaus 
universiteto Filosofijos fakulteto 
Edukologijos katedros doktorantė 
Šarūnė Nagrockaitė, Vilniaus Simo-
no Daukanto gimnazijos etikos mo-
kytoja Rimantė Varkalaitė-Bakienė, 

pokalbiui vadovavo „Skalvijos“ kino 
centro vadovė Vilma Levickaitė. 

Vilma Levickaitė: Medijų edu-
kacija – platus terminas, apimantis 
ne tik kiną, bet ir kitas medijas 
bei skirtas įvairaus amžiaus žmo-
nėms, bet mes šįkart nusprendėme 
pakalbėti tik apie kino edukaciją 
ir tik apie jaunus žmones, daly-
vaujančius bendrojo lavinimo 
programoje nuo 1 iki 12 klasės. 

„Mokausi iš kino“ traktuojame kaip 
neformalaus ugdymo projektą, 
kurio pagrindinė tikslinė grupė – 
moksleiviai. Tačiau kuo toliau, tuo 

labiau suprantame ir pedagogų 
dalyvavimo mūsų programose 
svarbą. Todėl mūsų pokalbyje 
dalyvauja ne tik kino edukacijos 
projektus kuriančių ir vykdančių 
organizacijų atstovai. Norėtume 
žinoti bendrojo lavinimo sistemos 
atstovių nuomonę apie tai, ką da-
rome, ką turėtume daryti ateity-
je, kad mūsų vykdoma edukacija 
pasiektų užsibrėžtus tikslus. Kino 
edukacijos projektų pradžia Lie-
tuvoje – 2005–2006 metai. Kas 
reikšminga nuo tada padaryta? 
Kurie iš įgyvendintų projektų 

padėjo pamatą nuosekliam kino 
edukacijos procesui, jei tik gali-
ma teigti, kad tas pamatas yra 
padėtas?

Asta Valčiukaitė: Vienas iš pir-
mų ir, mano galva, vienas svar-
biausių kino edukacijos projektų 
buvo „Meno avilio“ rengtas „Ki-
nas mano mokykloje“. Maždaug 
tuo pačiu metu pradėjome projek-
tą „Kino busas“. Jis buvo skirtas 
vaikams ir jaunimui, gyvenan-
tiems ne Vilniuje, o kituose Lie-
tuvos miestuose ir miesteliuose. 
Šį projektą pradėjome bendradar-

biaudami su Švedijos ambasada. 
Dalis jo buvo finansuojama Šiau-
rės šalių lėšomis. Analizavome 
ir domėjomės tų šalių kino edu-
kacija. Savo projekte stengėmės 
pritaikyti panašius metodus: filmų 
rodymus, trumpą analizę ir su-
pažindinimą, kas yra kinas, kaip 
jis kuriamas. Projektą pradėjome 
2007-aisiais, jis vyko iki šių metų. 
Dabar esame projekto „Mokausi 
iš kino“ partneriai.

Goda Sosnovskienė: „Skalvi-
jos“ projektai pradėjo rastis pa-
našiu metu, bet svarbu prisiminti 

„Vaizdų kultūros studijos“ rengtas 
„Kino atostogas“. Tada pirmą kar-
tą išbandėme Europoje įsitvirtinu-
sį edukacijos modelį, kai vaikams 
siūloma žiūrėti kiną, apie jį dis-
kutuoti ir patiems jį kurti. Viską 
bandėme sujungti į vieną: vyko 
šeši projektai, rengėme specialias 
programas, leidome leidinius, or-
ganizavome kūrybines kino dirb-
tuves. Atsispyrę nuo „Kino atosto-
gų“ kūrėme kitus kino edukacijos 
projektus „Skalvijos“ kino centre.

V. L.: Visus čia paminėtus pro-
jektus būtų galima priskirti nefor-
malaus ugdymo veikloms – užsi-
ėmimai vykdavo už mokyklos ribų, 
kino profesionalai dirbo tiesio- 
giai su moksleiviais, neįtraukdami  
pedagogų. Man atrodo, kad „Meno 
avilio“ tikslai buvo šiek tiek glau-
džiau susieti su formaliuoju ugdy-
mu ir mokyklomis. „Meno avilio“ 
projektai jau nuo pat pradžių 
buvo labiau skirti pedagogams 
nei moksleiviams, ar klystu taip 
teigdama?

Lukas Brašiškis: Nuo 2005–
2006 m., kai „Meno avilys“ pradė-
jo rengti pirmąją tęstinio projek-
to „Kinas mano mokykloje“ dalį, 
galima kalbėti apie kino eduka-
cijos veiklą keliais frontais. Jau 
buvo „Kino busas“, kuris dirbo 
su moksleiviais ir naudojo savo 
metodiką – keliones, „Vaizdų 
kultūros studija“, „Skalvija“ – tai 
galima pavadinti kinoteatrine 
ir kultūrine edukacija, o „Meno 
avilys“ orientavosi į kino eduka-

ciją bendrojo ugdymo sistemoje. 
Mokykloms parengėme tam tikrą 
filmų komplektą ir gana papras-
tą metodinę medžiagą, rėmėmės 
britų modeliu. Mūsų projektų va-
dovė Gintė Žulytė stažavosi Britų 
kino instituto edukacijos skyriu-
je. Tai – viena pirmaujančių šios 
srities organizacijų Europoje; ji 
labai aktyviai užsiima kino eduka-
cija, taip pat organizuoja įvairius 
renginius. Tai buvo pats pirmasis 
mūsų bandymas, bendradarbia-
vome su kino filosofu Nerijum 
Mileriu, filosofu Tomu Sodeika ir 
kino kritiku Skirmantu Valiuliu. 
Tada pamatėme, kad mokytojai 
labai domisi kino edukacija, bet 
nėra nei filmų, nei metodikos, nei 
galutinio supratimo, kodėl reikėtų 
dirbti su filmais. Lygindami mūsų 
ir britų ar skandinavų patirtį, 
matome didelį skirtumą, nes ten 
klausimas „kodėl?“ nekyla. Ten 
keliamas klausimas „kaip?“. Kaip 
dirbti? Kaip filmai turi pasiekti 
mokyklas? Kas turi parengti me-
todinę medžiagą? Lietuvoje iki 
šiol vis dar klausiama „kodėl?“. 
Nusprendėme, kad tai – „Meno 
avilio“ niša. 2008–2009 m. vyko 
antrasis projekto etapas „Šiaurės 
kinas mano mokykloje“: lektoriai 
iš Danijos ir Švedijos pristatė savo 
patirtį seminare dalyvavusiems 
lietuvių kalbos mokytojams ir 
kino edukatoriams. Mokyklose 
išplatinome 5 filmų rinkinius su 
metodine medžiaga, rengėme se-
minarus. Šiuo metu ruošiamės pa-
skutiniam etapui „Dokumentinis 
kinas mano mokykloje“, jis turėtų 
prasidėti kitais metais. 

V. L.: Rimantės ir Šarūnės norė-
čiau paklausti, kada kinas įžengė 
į mokyklas? Koks buvo jo pavida-
las iš pradžių ir kokias formas jis 
įgavo dabar?

Rimantė Varkalaitė-Bakienė: 
Kinas jau seniai įžengė į mokyklas. 
Kai mano tėvai mokėsi Vilniaus 
pedagoginiame institute, tokia 
specialybė, atrodo, buvo jungia-
ma prie rusų kalbos, tiksliai neat-
simenu, kaip ji vadinosi, bet buvo 

ruošiamas žmogus, atsakingas už 
kino peržiūras mokyklose. Pame-
nu ir kaip mokytojos rodydavo fil-
mus per televizorių. Žinoma, ko-
kybės nebuvo, tačiau kinas buvo 
žiūrimas ir sovietinėje mokykloje. 

V. L.: Žiūrite filmus mokyklose. 
Ką dar darote?

R. V.-B.: Mes juos žiūrime, ban-
dome kurti ir dalyvauti įvairiuose 
konkursuose. Aišku, po peržiūrų 
nagrinėjame.

V. L.: Šarūnės noriu paklausti 
apie ugdymo programų modelius. 
Kur dabar yra formali kino vieta?

Šarūnė nagrockaitė: Taip, ki-
nas mokyklose atsirado seniai, bet 
labiau dėl asmeninių iniciatyvų, 
mokytojų, kuriems patinka kinas, 
dėka. Kino edukacija nebuvo kom-
pleksinė, ji nebuvo formalizuota 
kaip tikra ugdymo programos 
dalis. Apžvelgiau, ką siūlo dabar-
tinės programos, įteisintos forma-
liajame ugdyme, imant atskaitos 
tašku 2005–2006 metus. Mokymo 
apie visuomenės informavimo pro-
cesus ir žmogaus teises bendrojo 
lavinimo mokykloje programo-
je, kuri parašyta 2006 m., kinas 
pateikiamas kaip viena iš medijų 
priemonių, kurią galima naudoti 
kalbant apie žmogaus teises, kri-
tinį mąstymą ir kritinį raštingumą. 
Ši programa liovėsi galioti 2008 
m. dėl ekonominių ir politinių 
priežasčių, nors buvo gražus pla-
nas parengti daug metodinės me-
džiagos mokiniams ir mokytojams. 
Kinas tampa tam tikra integruota 
ugdymo proceso dalimi ir tiesio-
giai į ugdymo procesą įsilieja su 
etikos ir kino programa, parengta 
2010–2011 m. ir nuo šių metų įgy-
vendinama. Ji yra pasirenkamoji, 
skirta 11–12 klasių moksleiviams. 
Mano supratimu, ši programa gali 
likti ne visai įgyvendinta tik todėl, 
kad 11–12 klasių moksleiviai jau 
pradeda ruoštis egzaminams ir 
programa jiems nėra pirminio 
svarbumo. Dar turėkime omenyje, 
kad programa pasirenkama, be to, 
reikia ją įgyvendinti pasirengusių 
pedagogų.

Apžvelgiau, ką siūlo dabartinės 
bendrosios meninio ugdymo pro-
gramos. Kalbant apie meno da-
lykus, išlieka klasikinis pradinio 
ir pagrindinio ugdymo modelis, 
kurį sudaro dailė, teatras, šokis. 
Nuo 9–10 klasių kalbama, kad 
galima įtraukti šiuolaikinį meną, 
bet programoje nekalbama apie 
kiną. Kalbama apie tuos pačius 
klasikinius dalykus, naudojant 
šiuolaikinę stilistiką, ir t.t. Pra-
dinio ir pagrindinio ugdymo pro-
gramos tiesiogiai nenurodo kino, 
o vidurinio ugdymo programose 
kinas tiesiogiai įvedamas per eti-
kos pamokas. Yra dar viena pro-
grama, parengta 2007-aisiais. Ji 
susijusi su informacinėmis tech-
nologijomis ir bandoma sieti su 
menu, labiau fotografija ir kinu. 
Ši programa yra integruojanti, 
bet, kaip ir visas integruojančias 
programas, ją įgyvendinti moky-
kloje gana sudėtinga ir dėl kom-
petencijų stokos, ir dėl klasikinio 
dėstymo modelio – 45 minučių 
trukmės pamokos. Tik labai kū-
rybiškos mokyklos ir kūrybiški 
mokytojai sugeba įgyvendinti in-
tegruojamas programas, bet jų 
tikrai nėra daug. 

R. V.-B.: Nesutinku, kad 11–12 
klasių moksleiviams per vėlai siū-
loma etikos ir kino programa, nes 
jie rengiasi egzaminams, ir esu 
prieš, kad ši programa, konkre-
čiai – etikos, būtų integruojama 
pradinėse klasėse, nes vaikas turi 
išmokti tam tikrų terminų. Gali 
bet kada integruoti filmo aptari-
mą kaip atvejo analizę, bet labiau 
gilintis į filmą vaikai pagal raidą 
yra pasirengę vyresnėse klasėse, 
kai turi pakankamai žinių ir teo-
rinės informacijos. Etikos dalykas 
yra tarsi tavo gyvenimiškos pa-
tirties pakaitalas, o už kino gali 
slėptis. Pavyzdžiui, filmo perso-
nažas išgyvena man artimas emo-
cijas ir aš galiu per jų emocijas 
perteikti savas. Saugu tuo tikslu 
pasinaudoti kino personažais, o 
mažiukai noriai dalijasi išgyven-
tomis emocijomis, tad logiška, kad 

Kaip ugdyti žiūrovą
kino edukacija kino edukacija

Kino edukacijos projektų pradžia Lietuvoje – 2005–2006 metai. 
Kas reikšminga nuo tada padaryta? Kurie iš įgyvendintų projektų padėjo 
pamatą nuosekliam kino edukacijos procesui, jei tik galima teigti, 
kad tas pamatas yra padėtas?

K

Vilma Levickaitė

Rimantė Varkalaitė-Bakienė
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programa yra skirta 11–12 klasių 
moksleiviams. Jiems tai galimybė 
pasislėpti už kino ir panagrinėti 
pasaulį, jo problemas. Nesu kate-
goriškai prieš, kad filmus žiūrėtų 
ir pirmokai ar antrokai, bet ne 
taip detaliai, kaip siūloma naujoje 
etikos ir kino programoje. 

V. L.: Norite pasakyti, kad į 
kino panaudojimą pradinėse 
klasėse reikėtų žvelgti ne taip 
formaliai, o didesnius metodi-
nius reikalavimus kelti vyresnėse 
klasėse? 

R. V.-B.: Taip, nes etikos ir kino 
programa parengta labai logiškai.

V. L.: Kalbant apie mokytojų 
įgūdžius, naujas kompetencijas, 
kurių prireiks taikant kiną pa-
mokose, kaip mes, organizacijos, 
kuriančios ir vykdančios kino 
edukacijos projektus, galėtume 
jums padėti?

R. V.-B.: Džiaugiuosi, kad atsi-
rado projektas „Mokausi iš kino“. 
Tai kaip šaka, mesta skęstan-
čiajam. Tokį poreikį jaučia visi 
mokytojai, ne tik dėstantys eti-
ką. Kalbant apie etikos dalyką, 
iš mūsų reikalaujama gebėjimo 
ugdyti vaikų kino kalbos ana-
lizę. Kaip ją ugdyti? Universi-
tete mūsų to nemokė. Jei pats 
kinu nesidomėjai, gali nežino-
ti, kas yra kadras, montažas, 
kitų sąvokų. Scenarijus – kas 
tai? Tarsi visi žino, nes sąvoka 
taikoma visur, tarp jų ir teatre, 

kuris anksčiau mokyklai buvo 
artimesnis nei kinas. Kartais 
net elementarios kino sąvokos,  
teorinės žinios mokytojams yra 
tamsus miškas. Kaip dėstyti 
vaikams, jei net nežinai, iš kur 
mokytis. Informacijos yra daug, 
bet kuria pasitikėti? Džiaugiuosi 

„Mokausi iš kino“ projektu kaip 
galimybe praplėsti akiratį. Dar 
susiduriame su legalaus filmų ro-
dymo problema. Atsimenu, Goda 
susirinkime su etikos mokytojais 
minėjo, kad, nepažeidžiant auto-
riaus teisių, galima rodyti 20 mi-
nučių trukmės filmo ištrauką. Pa-
sislėpėme už tų 20 minučių, bet 
tai nuolatinis laviravimas tarp 
teisėto ir neteisėto. Kitas klau-
simas, kaip metodiškai atrinkti 
tuos fragmentus? Mes įsprau-
džiami į 45 pamokos minutes, 
bet realiai 15 minučių skiriama 

administraciniams dalykams. 
Lieka pusvalandis, per kurį turi 
parodyti filmo fragmentą ir dar 
sugebėti jį aptarti. O iš kur gauti 
tuos filmus – parsisiųsti? Žiūrė-
ti online? Vėl problema. Pirkti? 
Už kokius pinigus? Etikos ir kino 
modulyje, kurio planus turėjome 
paruošti iki rugpjūčio, o metodi-
nės rekomendacijos atsirado tik 
rugpjūčio 30 dieną, nurodyti keli 
filmai. Tai gana seni filmai, kur 
juos gauti? Juo labiau kad net 

„linkomanijoje“ ar „torrentuose“ 
jie yra tik anglų kalba. Aišku, 

gyvendami didmiestyje turime 
daugiau galimybių, galime pasi-
naudoti ir „Mediateka“. O ką da-
ryti mažų miestelių gyventojams? 
Dabar naudojamės „Mokausi iš 
kino“ teikiamomis galimybėmis, 
einame į peržiūras, diskusijas. 
Tačiau turi išeiti iš antros, tre-
čios pamokos, vėliausiai ketvir-
tos, kad spėtum nuvykti į kino 
teatrą, pasižiūrėti ir sudalyvauti 
diskusijoje, tad nutrūksta ugdy-
mo procesas. Be to, diskusijoje 
negali likti visi vaikai. Praėjusį 
kartą „Sebės“ diskusijoje užregis-
travome 9 vaikus, o filmą žiūrėjo 
20, kiti taip pat norėjo pasilikti ir 
dalyvauti diskusijoje, prašė leisti 
bent iš šono ją stebėti. Filmas su-
kėlė per daug emocijų, ir vaikai 
norėjo jas aptarti. Būtų patogu, 
kaip, atrodo, yra skandinavų šaly-
se, mokykloms išsinuomoti filmus. 

G. S.: Dabar Skandinavijos 
šalyse sukurta tobula interneti-
nė sistema. Egzistuoja duomenų 
bazė, iš kurios mokykla gali at-
sisiųsti aukštos kokybės filmus. 
Dažniausiai mokytojams siūloma 
naudoti trumpo metražo filmus, 
vietinės gamybos arba dokumen-
tinį kiną. Tai padeda lengviau 
susitarti su prodiuseriais, užti-
krinti autorinių teisių laikymąsi. 
Mano nuomone, mūsų etikos ir 
kino programa yra puiki, bet ji 
gana sudėtingai įgyvendinama 
mokykloje. 

A. V.: Organizuodami „Kino 
busą“ rodėme daug skandina-
viškų filmų, taip pat ir trumpa-
metražių. Pastebėjome, kad su 
mažesniais vaikais pasiteisina 
trumpametražiai filmai, nes po 
peržiūros užtenka laiko diskusijai, 
aprėpiamos kelios temos. Domė-
jausi, kaip Skandinavijos šalyse 
sprendžiamas autorinių teisių 
klausimas. Ten viskas organizuo-
jama centralizuotai: nuperkamos 
tam tikrų filmų teisės ir moky-
klos tiesiogiai gali jais naudotis 
edukaciniais tikslais. Nėra taip, 
kad susitarėme ir gausime filmus 
pasižiūrėti nemokamai. Su šia pro-
blema susidūrėme, kai dėl filmų 
rodymo tiesiogiai kreipėmės į fil-
mų kūrėjus, o jie paprašė atlygio. 
Buvo sudėtinga paaiškinti Lietuvos 
situaciją ir tai, kad pas mus nėra 
šiam tikslui numatytų lėšų. 

V. L.: Tai – visų mūsų organi-
zacijų, vykdančių kino edukaciją, 
uždavinys. Tikimės pasiekti tą lygį, 
kurį pasiekė Skandinavijos šalys. 
Jose kino edukacija yra kino politi-
kos dalis ir nacionaliniai kino cen-
trai – tos politikos įgyvendintojai, 
yra prisiėmę aiškią atsakomybę. 
Jie vykdo kino edukacijos funkciją 
ir tas centralizuotas veiklas, ku-
rios padeda mokykloms dalyvauti 
šiame procese kuo paprasčiau ir 
profesionaliau. Noriu grįžti prie 
mokyklų poreikių. Kaip suprantu, 
yra didžiulis mokytojų poreikis 
mokytis kino analizės, susipažinti 
su kino kūrimo pagrindais, didžiu-
lis legalių filmų programos su me-
todikomis poreikis. Ar egzistuoja 
dar koks nors poreikis?

R. V.-B.: Pirmiausia, bazės trū-
kumas – mokytojų žinių, legalių fil-
mų, metodikos. Mes visi galime ap-
tarti, kas buvo „geras berniukas“, 
kas „blogas“, bet to neužtenka. Jei 
tokia bazė būtų, manau, didžiuma 
problemų išsispręstų. 

V. L.: Yra struktūriniai dalykai, 
kuriuos sprendžia ne pavienės ar 
atskiros mokyklos, o valstybinės 
struktūros, jos turėtų sisteminti 
šiuos poreikius, ieškoti resursų ir 

būdų jiems patenkinti. Bet noriu 
grįžti prie kino edukacijos tikslų, 
pabandyti juos apibendrinti. Ko-
kie kiekvieno iš mūsų, kuriančio 
ir įgyvendinančio kino edukacijos 
projektus, tikslai? Kai mes kuria-
me „Kino atostogas“, turime vie-
nokį tikslą, kai Lukas su „meno 
aviliečiais“ kuria projektą „Kinas 
mano mokykloje“, turi šiek tiek 
kitus tikslus. 

G. S.: Mūsų pagrindinis tikslas, 
dirbant ir „Vaizdų kultūros studijo-
je“, ir „Skalvijos“ kino centre, – su-
pažindinti jaunus žmones su kino 
menu, rodyti gerą, jiems prieina-
mą kiną, padėti jiems per kiną pa-
žinti pasaulį ir mokyti juos pačius 
kurti filmus. Tai paprasti, aiškūs 
tikslai, kurie mums svarbūs ir kaip 
kino teatrui, ugdant jauną audito-
riją. Jais vadovaudamiesi dirbame 
ir su pačiais mažiausiais, parink-
dami jiems filmus, formuodami 
dirbtuvėlių programas, ir dirbda-
mi su paaugliais bei mokyklomis. 

A.V.: Galiu tik paantrinti Godai, 
nes mūsų tikslai labai panašūs – 
suteikti žinių ir ugdyti audito-
riją, kuri gebėtų žiūrėti filmą, jį 
analizuoti, vertinti ir plėsti savo 
akiratį, suvokimą, kuris taip pat 
padeda interpretuoti kitus menus, 
analizuoti įvairią informaciją, jos 
srautus.

L. B.: Klausant jūsų, man kilo 
daug minčių apie visą kontekstą 
ir, manau, reiktų grįžti prie klausi-
mo „kodėl?“. Vieno atsakymo nėra. 
Aišku, visada galima trumpai pa-
sakyti, kad tikslas – ugdyti gebėji-
mą suprasti ir vertinti, kurti filmus, 
bet jei keliame klausimą „kodėl?“, 
tampa sudėtingiau. Minėjote, kad 
pedagogams trūksta žinių, kaip 
analizuoti filmą. Manau, proble-
ma glūdi pačioje sistemoje. Tokios 
problemos nekyla su kitomis meto-
dinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, 
knyga. Mes neklausiame, kodėl 
reikia mokėti skaityti knygą, bet 
kodėl reikia mokėti skaityti filmą, 
klausimas vis dar kyla. Žinoma, fil-
mo pritaikymas, jo recepcija yra 
kitokie, nes tai nėra literatūros 

tekstas, kuriam suprasti reikia 
išmokti kalbą, išmokti skaityti. 
Kita vertus, tam tikrų sąsajų yra. 
Tam tikri elementai, būdingi bū-
tent kinui, pavyzdžiui, montažas, 
naudojami kuriant reikšmes. Jų 
nesuvokiant filmo analizė bus pa-
viršutinė. Tai daugiau vertinimas 

„patinka–nepatinka“, „geras–blo-
gas“, kuris gali duoti rezultatų, bet 
tai nėra pilnavertė analizė, turint 
omenyje medijos specifiką. Kokia 
išeitis? Man atrodo, turėtų būti 
einama tam tikrais sluoksniais 
nuo pradinių iki aukščiausių kla-
sių, ugdant mokytojų gebėjimus ir 
suteikiant kuo daugiau galimybių 
mokytojams dirbti su moksleiviais. 
Savaime suprantama, turėtų skir-
tis turinys, dirbant su mažesnėmis 
ir vyresnėmis klasėmis. Manau, 
tai būtų daug naudingiau, nei mi-
nėtą programą taikyti tik 11–12 
klasėms. Grįžtant prie knygos 
pavyzdžio, juk vienokios knygos 
skaitomos pradinėse klasėse, kito-
kios – vyresnėse. Kalbant apie kiną, 
kaip raštingumo mediją, nuo pat 
pirmo projekto „Kinas mano mo-
kykloje“ kartojome, kad filmų, ku-
riuos mes atrenkame, pagrindiniai 
kriterijai – estetinė kalba. Tai yra 
filmai, kurie palieka erdvės min-
čiai ir diskusijai. Svarbu ir tai, kad 
gebėjimas analizuoti filmus gali 
būti išplėstas į gebėjimą analizuoti 
ir kitus vizualinius tekstus, tokias 
mus supančias medijas kaip televi-
zija ir vaizdai internete. Kinas yra 
ta medija, kuri leido išplėtoti kitų 
medijų vizualinę kalbą. Suvokdami 
tam tikrus esminius jos principus 
galime analizuoti daugiau dalykų, 
ne tik kiną. Svarbu apie tai kalbėti 
mokykloje, nes tai – tam tikras vi-
zualinio kritiškumo ugdymas. Mes 
artimiausiais metais ir turėtume 
sukurti kino edukacijos sistemą, 
kuri būtų orientuota į tikslus ir 
turėtų aiškius laiptelius, kaip jų 
pasiekti. Pradžią padarėme, ma-
nau, net ir politiniu lygmeniu atei-
na suvokimas, kad tokie projektai 
reikalingi, ką jau kalbėti apie realų 
aktualumą, kurį patvirtina mūsų 

organizuojami seminarai. Tik kyla 
klausimas, kaip visa tai įtvirtinti 
kaip veikiančią sistemą, egzistuo-
jančią D. Britanijoje ar Skandina-
vijos šalyse. 

V. L.: Manau, kad viskas pri-
klauso tik nuo mūsų. Šiuo metu 
politiniu lygmeniu vyksta svarbūs 
procesai – tvirtinamas naujas 
Kino įstatymas, kur šiek tiek vie-
tos skirta ir kino edukacijai.

G. S.: Minimaliai skirta. Man 
atrodo, ten įterpti tik žodžiai be 
turinio, nes kino edukacijos nėra 
tarp įstatymo sąvokų. Bent jau 
spalį jos nebuvo. Kino edukacija 
įterpta prie platinimo, paminėta 
tik vienoje vietoje. Gal tai yra 
mūsų problema, nes laiku nesu-

skubome duoti žinios apie save.
V. L.: Ne, mes duodavome žinią 

apie save. Asmenys, atsakingi už 
šių dokumentų rengimą, tų sąvo-
kų ir terminų techninį sudėliojimą, 
turi siauroką tam tikrų reiškinių 
supratimą. Pavyzdžiui, edukacija, 
kiek man teko susidurti su minis-
terijos, kuri yra šių dokumentų 
rengimo tarpininkė, darbuotojais, 
jiems asocijuojasi su vienu vienin-
teliu dalyku – kino profesionalų 
mokymu. Ir viskas. Šio suvokimo 
neįmanoma atsikratyti, nors apie 
tai kalbėjomės, aiškinome, kad 
kino edukacijos srityje dirbame 
jau daug metų, kad bandome tai-
kyti gerąją kitų šalių patirtį. 

G. S.: Reiktų kažką daryti. Na-
cionalinio kino centro koncepcija 
atrodo šiek tiek savitikslis dalykas, 
nes jo funkcija yra pasirūpinti, kad 
kinas būtų kuriamas, paskleisti ži-
nią, kad jis kuriamas Lietuvoje ir 
tarptautiniuose kino festivaliuose, 
jį išsaugoti ir viskas. Pagaminau, 
paskleidžiau žinią, išsaugojau, 
pagaminau... Apie tai, kam mes jį 
gaminame, kad reikia ugdyti au-
ditoriją, kuriai tas kinas būtų įdo-
mus, suprantamas, aktualus, ne-
kalbama. Toks paradoksas. Aišku, 
patys kalti, kad esame pasinėrę į 
savo projektus ir kartais pristinga 
strateginio mąstymo. Reiktų dau-
giau kalbėti apie save ir formuoti 

kino edukacija kino edukacija

Lukas Brašiškis

Šarūnė nagrockaitė
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bendrą politiką. Smagu, kad per 
tuos paskutinius penkerius šeše-
rius metus mes bendradarbiauja-
me, dalijamės auditorijomis, de-
riname projektus, kad apimtume 
kuo daugiau auditorijų, sričių, bet 
mums reikėtų dažniau susitikti ir 
pagalvoti, kaip pakylėti kino edu-
kaciją į sistemingesnį lygį.

L. B.: Skamba net šiek tiek juo-
kingai tai, ką paminėjote apie ins-
titucinį požiūrį, nes jis ribotas ir 
šiuo atveju pats save pasmerkian-
tis. Nereikia aukštojo išsilavinimo 
norint suvokti, kad kuriant filmą 
svarbus ne tik kūrybinis aspektas, 
bet ir auditorijos suvokimo aspek-
tas, ypač kalbant apie nacionalinį 
kiną, kuriam daugiausiai ir turėtų 
atstovauti Nacionalinis kino cen-
tras. Dažnai girdime, kad pas mus 
nėra kino rinkos, kad sukuriama 
per mažai filmų. Jei bus sukuria-

ma daugiau filmų, viskas bus gerai, 
bet manau, kad tai – ne vienintelis 
kriterijus. Svarbu, kokia yra kino 
kultūra ir kaip ji gyvuoja, kokios 
sąlygos jai sukurtos. Visi tie pavyz-
džiai, apie kuriuos mes kalbame, 
tarkime, D. Britanijos, rodo, kad 
jie puikiai tai suvokia. Į mokyklai 
skirtų filmų ir metodikos paketų 
turinį integruojama daug britų 
filmų, kuriuos ekspertai atrenka 
pagal tam tikrus estetinius krite-
rijus. Jie suteikia galimybę kalbėti 
apie skirtingas estetines kalbas ir 
prieigas. Taip ugdomas žiūrovas, 

galintis suvokti tai, ką jam patei-
kia filmų gamintojai. Kol kas apie 
tai Lietuvoje net negalvojama ir 
jei kino edukacija suvokiama tik 
kaip kino profesionalų, kino kū-
rėjų edukacija, tai – labai ribotas 
požiūris. Gaila, kad jis toks. 

A. V.: Kiek žinau, bandoma 
atskirti funkcijas, Nacionaliniam 
kino centrui priskiriant vykdomą-
sias funkcijas, o Kultūros ministe-
rijai – politikos formuotojos. Tad 
kino edukacijos klausimas turėtų 
būti skirtas ministerijai, nes ji for-
muoja politiką, o centras ją vykdo. 

V. L.: Stengiamės, kiek tai įma-
noma, tiesiogiai bendrauti su 
tuos dokumentus rengiančiais 
žmonėmis, kad kino edukacija 
atsirastų ir Kino įstatyme, ir Na-
cionalinio kino centro koncepci-
joje. Man atrodo, kiek galėjome, 
tiek padarėme. Regis, nei latviai, 

nei estai šito neakcentuoja kaip 
svarbaus kino kultūros aspekto 
ir tikslo, kurį reikia užtikrinti na-
cionaliniu lygiu.

Š. n.: Jūs išsakėte svarbią pro-
blemą, bet, kita vertus, ji išsispręs. 
Šiuo atveju jūs vieni nieko nega-
lite iki galo padaryti, nes yra kita 
ministerija, kuri kontroliuoja visą 
sistemą, žino jos tvarką, dinami-
ką, kuri jau yra davusi ženklą ir 
parodžiusi supratimą, kad kino 
edukacija reikalinga ugdymui. Kad 
tai pasiteisintų ir įsivažiuotų, rei-
kia institucijų bendradarbiavimo, 

nes Švietimo ir mokslo ministerija 
gal puikiai supranta apie ugdymą 
ir sistemą, o jūs puikiai išmanote, 
kuo gyvena kinas ir kokia jo vi-
dinė politika. Matyčiau dar vieną 
instituciją – mokslininkus, kurie 
padėtų pagrįsti ne tik medijų, bet 
ir kino edukacijos reikalingumą 
bei prasmę, jos vietą švietimo 
sistemoje nacionaliniu lygiu, iš 
mokslo pozicijų atskleisti jos gali-
mybes ir trukdžius. Kitas dalykas, 
ką jūs iš dalies turite, ir tai didelis 
pliusas, yra mokytojai. Jie jums – 
tarpininkai, gerosios idėjos nešė-
jai savo mokyklose, ir jų reikėtų 
nepaleisti. Svarbu su mokytojais 
palaikyti nuolatinį kontaktą, siū-
lyti idėjas, metodikas, nors jos dar 
nėra patvirtintos. Siūlyčiau tęsti, 
ką pradėjote, bet kartu bandyti 
megzti dialogą su skirtingomis 
institucijomis, su mokslininkais. 

Vieni patys ir mes, švietimiečiai, 
nieko nepadarysime, ir jūs nega-
lėsite įsitraukti į ugdymo procesą 
be mokytojų, be Švietimo ir mokslo 
ministerijos, be edukologų.

V. L.: Manau, kad Šarūnės žo-
džiai nuskambėjo kaip gražus 
mūsų pokalbio apibendrinimas 
ir kartu palinkėjimas ateičiai. 
Kuo daugiau bendradarbiavimo 
veriant mokyklos duris į kino pa-
saulį. 

Parengė 
DiAnA KLiUKOiTYTė

kino edukacija

Goda Sosnovskienė

Asta Valčiukaitė
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Praryta antis, arba Kaip 
mes kuriame / atsimename 
istoriją?

Kai po 1991 m. sausio 13 d. įvy-

kių tebuvo praėję dešimt metų ir 

pirmą kartą pamačiau Vytauto 

Damaševičiaus dokumentinį filmą 

„Barikadų vaikai“ (1991), jį įsimi-

niau ilgam. Įsiminiau, nes anuo-

met ekrane gvildenti klausimai 

buvo aktualūs, nors ir naivūs: kas 

pastūmėjo jaunus žmones kovoti 

už nepriklausomos valstybės ver-

tybes? Kaip jautėsi tam pasiryžę? 

Kas kuria istoriją? Kaip mes ją at-

simename? Pasirodė svarbu ir tai, 

jog filmas nuvainikavo ypač gajų 

anuomet (ir dabar) heroizavimą, 

žvelgdamas į tikrų, realių, čia pat 

gyvenančių / gyvenusių žmonių 

likimus: jaunuoliai ėjo ginti televi-

zijos bokšto, nes kažkas vyko. Ėjo 

tie, kurie maištavo ir mokykloje. 

Jie nebuvo pasirengę žūti, nežino, 

ar vėl tam pasiryžtų, nes žuvo jų 

draugas. Kitaip tariant, filmas pa-

lietė netradicinį, kiek „nepatogų“ 

požiūrį – kad taptum didvyriu, ne-

būtinas sąmoningas veiksmas ar 

apsisprendimas, pakanka sponta-

niškai atsidurti tam tikroje vietoje 

tam tikru laiku, o visa kita atliks 

tapatybės pagrindus konstruojan-

ti tauta, kurianti istorinius mitus 

ir jų herojus. Nors naujausias 

režisierės Giedrės Žickytės doku-

mentinis filmas „Kaip mes žaidė-

me revoliuciją“ – ne apie 1991 m. 

sausio 13-osios įvykius, jis tampa 

įdomus šiame mitologemų kūri-

mo ir jų demitologizavimo lauke. 

Filmas bando papasakoti kiek 

kitokią nei įprasta Sąjūdžio išva-

karių bei Lietuvos Nepriklauso-

mybės atgavimo ištakas menan-

čią istoriją, kurios pagrindiniu 

veikėju šįsyk tampa roko grupės 

„Antis“ lyderis Algirdas Kaušpėdas. 

Neabejoju, kad toks režisierės 

pasirinkimas filmui gali suteikti 

naujumo, iškirtinumo įspūdį ir 

būti patrauklus žiūrovams. Net ir 

įvertinus (o gal prisiminus?), kad 

„Antis“ ne pirmą kartą pasirodo 

kino ekrane – dar 1986 m. sukurtas 

muzikinis filmas „Kažkas atsitiko“ 

(rež. Artūras Pozdniakovas) išpo-

puliarino grupę, o kino dailininko, 

scenografo Galiaus Kličiaus filme 

suformuotas įvaizdis tapo neats-

kiriama „Anties“ dalimi. Galima 

prisiminti, kad rokas sovietinėje 

lietuviškoje kultūroje ne pirmą 

kartą žengė maištaujančio jauni-

mo priešakyje: 1970 m. Vilniaus 

restorane „Žirmūnai“ surengtas 

pirmas Sovietų Sąjungoje roko 

festivalis, o metais vėliau pirmą 

kartą Europoje ir Sovietų Sąjun-

goje Kęstutis Antanėlis inicijavo 

roko operos „Jėzus Kristus – su-

peržvaigždė“ atlikimą tuometi-

niame Dailės institute. Ir net tai, 

kad rokas ir bandymai išlaisvėti 

iš SSRS gniaužtų – „Prahos pava-

saris“, lenkų „Solidarumas“ – sieti 

ne kartą. Šiame kontekste „Kaip 

mes žaidėme revoliuciją“ laikyti-

nas nauju, nes pirmą kartą bando-

ma į Sąjūdį žvelgti naujos kartos 

akimis, atsisakant pabodusios 

publicistinės manieros liudyti 

valstybingumo atgavimo ištakas, 

montuojant ir permontuojant ne 

kartą matytus dokumentinius 

kadrus. Išskirtiniu, nes filme ak-

tualizuota nematyta asmeninių 

archyvų medžiaga ar akcentuo-

jami „publicistų“ nepastebėti 

kadrai. Laikytinas jaunajai kartai 

patraukliu, nes supaprastinta kino 

kalba, pasitelkiant žaidybinę for-

mą pasakojama ta pati ne sykį 

tėvų apdainuota istorija, kurioje 

jie ne tik besąlygiški patriotai, bet 

ir „rokavi“ jaunuoliai, vyresnia-

jai – nes istorija nepamiršta. Šie 

konjunktūriniai privalumai tarsi 

liudija filmo naudai, nustumdami 

į šalį temoje slypinčius iššūkius: 

ar naujas žvilgsnis į visiems pui-

kiai žinomą istoriją pateikia savitą 

praeities interpretaciją? Ar ban-

doma demitologizuoti istorinius 

stereotipus? Ar apskirtai filmas 

ką nors keičia praeities suvoki-

mo kontekste? Pastarieji klausi-

mai gali pasirodyti problemiški, 

ypač prieštaraujant, jog tai filmas 

ne apie Sąjūdį, o apie „Antį“, ar 

primenant, kad autorės požiūris 

subjektyvus, ji nepretenduoja į is-

torinio proceso suvokimo objekty-

vumą. Pirmu atveju, manau, vis 

dėlto filmas turi daugiau ambicijų, 

nei papasakoti roko grupės istoriją 

ir jos svarbą Sąjūdžio išvakarėse. 

Tai liudija pati filmo sandara (prie 

jos stabtelsiu vėliau) bei režisierės 

išsakyta mintis: „Mano filmas ne 

apie „Antį“, o apie epochą.“ Antru 

atveju tenka pasitelkti į pagalbą 

akademinės istorinės minties rai-

dą, kurios postmodernistinė laiky-

sena teigia, kad nėra objektyviai 

pasakojamos istorijos, objektyvu-

mas tėra siekiamybė, kurios link 

ir juda istorikai. Arba prisiminti 

istoriko Haydeno White’o, savo 

laiku padariusio didžiulę įtaką, 

mintį, kuri atkreipė dėmesį į fil-

mus, rekonstruojančius praeitį. 

Anot jo, rašytinę istoriją (istorio-

grafiją) keičia vaizdais pasakoja-

ma istorija (istoriofotija), kurios 

konstruotoju gali tapti bet kas. 

Kitaip tariant, bet koks istorijos 

pasakojimas ekrane tampa svar-

biu kolektyvinės atminties vaiz-

dinių formuotoju. 

Filme „Kaip mes žaidėme re-

voliuciją“ pagrindinis vaidmuo 

tenka montažui. Jis pasitelkiamas 

dėliojant pasakojimą, susiejantį 

archyvinę medžiagą (televizinę, 

amžininkų asmeninę), roko mar-

šų dalyvių liudijimus (Audronės 

Kaip mes žaidėme revoliuciją
Režisierė ir scenarijaus autorė Giedrė Žickytė | Operatoriai Audrius Kemežys, eitvydas Doškus | Muzika Viktoras Diawara | Prodiuserė Dagnė Vildžiūnaitė
Dokumentinis, 2011, 67 min. Studija just a moment

Kaušpėdienės, Arvydo Juozaičio 

ir kt.), kvalifikuotus komentarus 

(filosofo Leonido Donskio, istori-

ko Arvydo Anušausko, be abejo, 

neapsieita ir be politiko Vytauto 

Landsbergio). Pasakojimas retkar-

čiais sustabdomas, anonimiškai 

žvelgiant į aparatinės ekranus ar 

klausantis besisukančios juostos 

garsų. Taip tarsi apibrėžiamas re-

žisierės požiūris į montuojamą 

medžiagą – ji tampa vaizdų ste-

bėtoja, kurios žvilgsniu ir fiksuo-

jamas, montuojamas pasakojimas. 

Tačiau susitapatinti su Žickytės 

žvilgsniu trukdė nuolat įkyriai 

kirbantys klausimai. Ar režisie-

rė stebi? Ar įsiklauso? Ar tiesiog 

iliustruoja prakalbintųjų įžvalgas 

ir liudijimus? Šią jauseną susti-

prina ir pagrindinio filmo narato-

riaus Leonido Donskio laikysena, 

filmo laikui bėgant tapusi saugaus 

ir savimi patenkinto visuomenės 

veikėjo karikatūra, bei pačios 

režisierės pasirinkta pozicija 

besąlygiškai paklusti filosofo iš-

sakytoms mintims. Todėl nors at-

rodytų, kad filme nėra užkadrinio 

diktoriaus balso, paaiškinančio, 

kaip žiūrintysis turėtų suprasti 

matomus kadrus, tokį vaidmenį 

atlieka „tobulas stebėtojas“ Dons-

kis. Filosofas dalijasi „tobulomis 

įžvalgomis“, o režisierė jas ramsto. 

Jau filmo pradžioje nuskambėjus 

klausimui intrigai: „Kas sugriovė 

Sovietų Sąjungą?“, iš filosofo lūpų 

netrukus išgirstame atsakymo 

versiją, kuri mums primena čekų 

disidento Vaclavo Havelo metafo-

rą: Sovietų Sąjungą sugriovė rokas 

ir džinsai. Pastarasis atsakymas 

tampa pagrindiniu filmo akstinu, 

kurio centre – Algirdas Kaušpėdas 

ir grupės „Antis“ veikla Sąjūdžio 

išvakarėse, iliustruojama grupės 

pasirodymų ištraukomis. Siekiant 

sustiprinti sąstingio nuotaikas ir 

„Anties“ karnavalinio fenomenalu-

mo, nukreipto prieš nomenklatū-

rinį oficiozą, įspūdį, neriama į mie-

gančios visuomenės troleibusuose, 

sovietinių politikierių bei „Anties“ 

teatrališkų pasirodymų suprieši-

nimo vaizdus. Prireikus paliudyti Kaušpėdo svarbą 

Atgimime ir Sąjūdyje, matome roko maršo dalyvių 

patriotines akcijas periferijoje, trispalves koncertų 

klausytojų miniose, tautines giesmes ant scenos 

ir grupės lyderį jau Sąjūdžio minioje. Reikia įro-

dymų, kad ideologijos veikėjams Kaušpėdo veikla 

nebuvo pokštas, – patenkame į archyvą, kuriame 

Arvydas Anušauskas atverčia KGB bylą. Susidaro 

įspūdis, jog Žickytė tiek pakerėta minties apie 

Kaušpėdo ir „Anties“ svarbą, kad net nepastebi, 

kaip jos vaizduojama Sąjūdžio ir atgautos Nepri-

klausomybės epocha „praryja antį“, pateikdama 

daug kartų matytą istorijos atgavimo vaizdinį, bet 

pamiršusi patį herojų. Gal todėl amžininkų liudiji-

mai apie „Antį“ ir roko maršus, esą buvo smagus 

laikas, Kaušpėdui tai tebuvo žaidimas, taip ir liko 

neišplėtoti? Gal juos buvo nepatogu plėtoti, autorei 

įtikėjus pačios kuriamu mitu? Įspūdį, kad filmas 

„Kaip mes žaidėme revoliuciją“ yra beatodairiškai 

kuriamas mitas, stiprina ir tai, jog apie Kaušpėdą 

visi dalyviai turi ką pasakyti, jis tampa tarsi mito-

logizuotu didvyriu – nematomas, tačiau visų apta-

riamas. Pagaliau filmo pabaigoje pakėlus uždangą 

matome Kaušpėdą vėl kitokiame, tik šįsyk šiuolai-

kiniame vaidmenyje, kiek bravūriškai žvelgiantį į 

savo „glamūrinę“ padėtį, tarsi atiduodant pačiam 

herojui demitologizavimo teisę. Todėl šįsyk klausi-

mai kyla kitokie. Kodėl kuriami nauji mitologiniai 

praeities herojai? Dėl smagumo? Dėl to, jog ta pati 

istorija būtų papasakota kitaip? O gal permąsty-

ti dvi dešimtis metų siekiančius įvykius yra per 

mažas laiko tarpsnis, kad konstruotum objektyvų 

žvilgsnį? Ar naujoji karta pajėgi demitologizuoti 

praeitį? Ar ji turi ką pasakyti?

LinA KAMinSKAiTė-jAnčORienė

lietuvių filmoteka lietuvių filmoteka
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Dešimt priežasčių / Laikinai / Kalėdaitis / Paskutinė medaus mėnesio diena / 
Mano senelis / Rendezvous / Super M nuotykiai / UB Lama

lietuvių filmoteka lietuvių filmoteka

Laikinai jauni
Vargu, ar debiutuojantys bei 

sukūrę ne pirmą filmą šiųmetės 

„Scanoramos“ programos „Jauna 

Lietuva trumpai“ autoriai nuslo-

pino praėjusiame žurnalo nu-

meryje publikuotos diskusijos 

dalyvių įvardintas šiandieninio 

lietuviško kino įtampas (greičiau 

jas tik sustiprino). Kita vertus, 

būtų neteisinga ant jaunų pečių 

užkrauti panašų uždavinį. Tačiau 

ir žanrų, ir stilių, ir profesionalu-

mo lygiu itin eklektiška programa 

paryškino pastaruosius keletą 

metų mūsų kine jaučiamas ten-

dencijas. Bandymą, nors vis dar 

nedrąsiai, santūriai, fiksuoti su-

pančią artimiausią aplinką („De-

šimt priežasčių“, „Laikinai“) – tai 

vertinčiau itin teigiamai. Amžiną 

lietuvių kino bėgimą į sąlygišku-

mus – erdvės, laiko, dialogų („Pa-

skutinė medaus mėnesio diena“, 

„Kalėdaitis“, „Rendezvous“). Įdo-

mų, bet kartais dviprasmiškai nu-

teikiantį dokumentikos veržimąsi 

iš lokalių istorijų („UB Lama“). 

Iš vaidybinių filmų režisierių tik 

du – Andrius Blaževičius ir Jūra-

tė Samulionytė – atsigręžė į savo 

gyvenamą realybę. Bet ar tik ne 

Dovilė Šarutytė pirmoji pralaužė 

ledus ir į ekraną lyg gaivaus oro 

gurkšnį sugrąžino paauglių pasau-

lį? Prieš dvejus metus toje pačioje 

„Scanoramoje“ režisierė pristatė 

filmą „Aš tave žinau“, kuriame ji 

nesigręžiojo į praeitį, nefantazavo, 

nekūrė mažai ką bendra su tikro-

ve turinčių pasaulių, o nuoširdžiai 

rodė aplinką, kurią, matyt, geriau-

siai pažįsta. Rizika pasiteisino – 

filmas sulaukė teigiamų atgarsių, 

apdovanojimų. Matyt, kartu tapo 

sveiku akstinu kitiems kūrėjams.

jų atrofija apėmusi Vyto aplinką, jo šeimą. Nors 

kiek prikišamai, režisierius meta priekaištą tele-

vizijai, apskritai medijoms – ne sujungiančioms, 

bet, paradoksalu, atskiriančioms žmones. Mobi-

lusis telefonas, žiūrėk, Vytą tiesiogiai ir išduoda. 

Apkvailina, atbukina. Belieka prisėsti finale ant 

sofos prie tokių pat apatiškų tėvelių ir mėgautis 

televizijos rodomu „tobulu gyvenimu“, kur meilė 

susumuojama į paprastas dešimt priežasčių.

Andrius Blaževičius nesižavi savitiksliu forma-

lizmu, nebijo objektyviai fiksuoti rutinos, dabar-

tinio jaunimo patirčių ir jausenų, kad ir kokios 

neigiamos, anot autoriaus, jos būtų. Žinoma, gali-

ma papriekaištauti: iki pagrindinio dramaturginio 

lūžio filme eita vangokai, kai kurios scenos nein-

formatyvios, bet autoriaus požiūris į savo kuriamą 

pasaulį pastebimas ir aiškus. 

Jūratės Samulionytės filmo „Laikinai“ išeities 

taškas panašus (daugiabučių kvartalas, paaugliai, 

dabartis), tačiau rezultatas – kardinaliai priešingas. 

Istorija paprasta – dvi seserys, vyresnėlė Saulė ir 

jaunėlė Liucija, laukia laikinai uždarbiauti į Lon-

doną išvykusių ir netrukus žadančių sugrįžti tėvų. 

Stebime jų kasdienybę su visais jos „iššūkiais“. 

Juos galima suskliausti į kelis dalykus – sugedu-

si skalbimo mašina, kartais mergaičių aplankyti 

atvykstanti įkyri teta, ėjimas į mokyklą, pirmasis 

Saulės susižavėjimas vaikinu, galiausiai lemtinga 

žinia, jog žadėtu metu tėvai negrįš. 

Tačiau, kitaip nei Blaževičius, pilkiausioje re-

alybėje, beviltiškose jos situacijose Samulionytė 

suras krislą šviesos. Jei reiks, kilstelės, romanti-

zuos realybę („Šanxai Banzai“) ar, kaip šį kartą, 

viltingai nuspalvins ją ryškiais finaliniais fejer-

verkais. Lengvas, optimistinis, bet sentimentalo-

kas stilius jau tapo režisierės kūrybos dominante. 

Nežinia, ar Samulionytė sąmoningai nenori leistis 

į rimtesnius apmąstymus, ar supanti tikrovė jai 

iš tiesų tokia jauki. Estetinius sprendimus (nuo 

intensyvios spalvos iki animacijos elementų) gal 

ir įmanoma pateisinti – pasakojimas apie jauni-

mą (bet ar jaunimui?), tačiau kad ir profesiona-

liai „atidirbtas“, filmas neperžengė jo pristatymo 

festivalio kataloge. „Laikinai“ tapo gražia vaizdi-

ne jo iliustracija. Įspūdis, lyg būtum žiūrėjęs tik 

įvadinę gero serialo apie paauglius dalį, o aktuali 

ir skaudi emigracijos ir paliktų vaikų problema, į 

kurią režisierė, prisipažino, gilinosi, mūsų lauktų 

vėlesnėse dalyse. 

Tačiau šie du filmai programoje buvo stipriau-

si, nes turėjo dramaturginį karkasą. Tai, ką fes-

tivalyje teko pamatyti vėliau, tebuvo, atleiskite, 

mėgėjiškas balaganas. Tiesa, pamiršau Roką El-

termaną. Jo filmas „Paskutinė medaus mėnesio 

diena“ prasidėjo kaip dinamiškas kelio filmo, o 

Dešimt priežasčių
Režisierius Andrius Blaževičius 
Scenarijaus autoriai Andrius 
Blaževičius, Teklė Kavtaradzė 
Operatorius Linas Dabriška 
Muzika Domas Strupinskas 
Prodiuserės Marija Razgutė, 
Skaistė Matijošiūtė 
Vaidina Marius Repšys, Gelminė 
Glemžaitė, nelė Savičenko, 
Arvydas Dapšys
Lietuva, 2011, 29 min.

Laikinai
Režisierė jūratė Samulionytė 
Scenarijaus autorė Marija Kavtaradzė 
Operatorius Audrius Zelenius 
Muzika jonas jurkūnas 
Prodiuserės jurga Gluskinienė, 
Giedrė Beinoriūtė 
Vaidina Severija Bielskytė, Greta 
Šalaviejūtė, Denisas Kolomyckis, 
eglė Mikulionytė
Lietuva, 2011, 26 min.

Kalėdaitis
Režisierė, scenarijaus autorė, 
prodiuserė Rasa Aliukonytė 
Operatorius jamieson Mulholland 
Vaidina elena Mačiulis, Robertas 
Kuzmarskis, Vidmantas 
Stižigauskas, Sandra Giedraitienė, 
feliksas Mačiulis
JAV, 2011, 9 min.

Blaževičius filme „Dešimt prie-

žasčių“ pasakoja jauno vaikino 

Vyto, įtariančio savo merginą 

Oną neištikimybe, istoriją. Pro-

tagonistą suvaidino talentingas 

jaunosios kartos aktorius Marius 

Repšys. Kinematografiškas, galin-

tis įkūnyti skirtingus personažus: 

girtėjantį skustagalvį vaikiną, 

taip pat vardu Vytas (ankstesnis 

Blaževičiaus filmas „Bergenas“), 

gėjų (Romo Zabarausko „Porno 

melodrama“), taikliai ir organiš-

kai – pašaipų rusų policininkėlį 

tardymo kameroje (Deimanto 

Narkevičiaus „Draudžiami jaus-

mai“), sutrikusį, pavydų, dirglų 

jaunuolį – „Dešimt priežasčių“. 

Veiksmas rutuliojasi nevaizdin-

game daugiabučių rajone. Do-

kumentiška kamera pabrėžia jo 

antiestetiką – jokio pagražinimo. 

Herojus supantis pilkas betonas 

yra niūrus kaip ir veikėjų kas-

dienybė, apsiribojanti televizo-

riumi, kompiuteriu, mobiliuoju 

telefonu. Dažniau – nuoboduliu, 

nieko neveikimu. Režisierius 

vengia bet kokios iliustratyvios 

nediegetinės muzikos. Tik pačioje 

veiksmo erdvėje, per televizorių, 

skamba visam filmo tonui spe-

cialiai disonuojanti popdaina 

apie meilę. Režisierius atsisako 

dialogų gausos. Personažams 

palieka kartojamas frazes: „Kaip 

sekasi“, „Nieko“, „Jaučiuosi pavar-

gęs (pavargusi)“. Atrodytų, nieko 

nesakantys, dirbtinoki žodeliai, 

bet iš tiesų iškalbingesni už bet 

kokias popierines tiradas („Ren-

dezvous“). 

Blaževičius negailestingas 

ir pesimistiškas. Jis rodo ne tik 

dviejų jaunų žmonių jausmų 

žlugimą. Jis globalesnis. Emoci-

„Dešimt priežasčių“

„Laikinai“

„Kalėdaitis“
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tiksliau, jo atmainos, siaubo kelio 

filmo (horror road movie), pastišas. 

Buvo beveik visi šiam subžanrui 

privalomi elementai – kelionė, 

jaunimėlis (filme sutinkame 

jaunavedžių porą), žmogėdros 

(filme – psichopatas pakeleivis, 

zombiški, vampyriški vestuvių 

dalyviai). Siaubo žanras visuomet 

kalba apie slaptas ir slopinamas 

baimes ir neurozes. Eltermano 

filmas – taip pat. Iš medaus mė-

nesio po Europą (?) grįžtančius 

sutuoktinius labai jau lietuviš-

kame kelyje persekiojančios 

negandos tėra naivi nežinomy-

bės dėl ateities išraiška. Tačiau 

įdomi pradinė mintis ir pirmoji 

filmo pusė vėliau virsta besaikiu, 

padriku ir tragiškai nebejuokingu 

erzeliu. Nebeturėjimu ką pasakyti. 

Gelbėdamasi nuo pamišusių ves-

tuvių svečių, porelė užsikaria ant 

jo mylimosios kino aktorės, versijai. Tik nejučia 

pats sau pakiša koją. Nebūtų užsiminęs, jog ban-

do interpretuoti tikrus įvykius, ir priekabių būtų 

sulaukęs mažiau. Interpretacija visuomet numato 

savitą, originalų, netikėtą, prieštaraujantį nusi-

stovėjusiai vienintelei tiesai judesį. O ką naujo 

sužinome iš Gylio „interpretacijos“, ko neskaitėme, 

negirdėjome žiniasklaidoje? Ne paslaptis, jog nuo 

narkotikų apsvaigęs muzikantas mirtinai sumušė 

mylimąją. Režisierius, suprask, pamintijo apie to 

priežastis (iš aistros ir depresijos visa tai), apie 

žudiko elgesį po nusikaltimo (toliau svaiginasi 

narkotikais ir virkauja moters broliui). Tai kur 

tas žadėtas kitoks požiūris? Nes, perfrazuojant 

Roko Eltermano filmo prologe skambančius žo-

džius „meilės nėra – yra tik žiaurumas“, galima 

sakyti, kad Simono Gylio filme „interpretacijos 

nėra – yra tik šablonas“: nuo dramatiško kalbėjimo 

sentencijomis, sidabrinių žiedų ant veikėjo pirštų 

(nes rokeris) iki raudonos mylimosios suknelės 

(nes prancūzė). 

Ir nežinia, ar lietuvišką kiną nuo mėgėjiškumo 

išgelbės herojus Super M iš turkiškas 8-ojo dešim-

lietuvių filmoteka lietuvių filmoteka

Aliukonytė bando naudotis pa-

sakos (tiesa, patetiškai didakti-

nės) formule. Mergaitė mamos 

išsiunčiama į bažnyčią, baisią 

vietą su piktu kunigu, parnešti 

kalėdaičių. Kelyje herojė sutinka 

(ne, ne vilką) „paslaugius“ trenin-

guotus vyrukus, bet pasprukusi 

atkakliai skinasi kelią per krūmus 

ir galiausiai pasiekia tikslą. Baž-

nyčioje iš pradžių nieko nepeša – 

kunigai neduos „plotkelių“. Bet 

protinga ir geraširdė herojė žino, 

kaip juos papirkti. Finale gerasis 

kunigas-fėja įduoda parapijietei 

kalėdaičių ir pamoralizuoja blo-

gąjį kunigą, „kad man šitaip ne-

darytum“. Tokia štai pasakėlė. Tik 

tas žanrinis rūbelis toks plonytis, 

jog begėdiškai matosi netvirtos 

dramaturgijos, vaidybos ir filma-

vimo „siūlės“. Labiausiai – vaiz-

do skurdumas. O įspūdis vėl tas 

pats – ims pabaigoje ir iššoks šį 

kartą kokio nors prekybcentrio 

reklama, raginanti pirkti akcinius 

„kūčiukus“, ar kalėdinio gerumo 

koncerto anonsas. 

Simonas Gylis ryžtasi savai re-

alios tragiškos istorijos, įvykusios 

tarp prancūzų roko muzikanto ir 

Paskutinė medaus 
mėnesio diena
Režisierius, scenarijaus ir muzikos 
autorius Rokas eltermanas 
Operatorius eitvydas Doškus 
Prodiuserė Dagnė Vildžiūnaitė 
Vaidina Vainius Sodeika, 
Miglė Polikevičiūtė, Rimvydas 
Ambrazevičius
Lietuva, 2011, 30 min.

Mano senelis
Režisierė, scenarijaus autorė 
ir operatorė Rūta Bučiūnaitė
Lietuva, 2011, 5 min.

vystymo dažnai įgauna užbaigto 

filmo statusą.

Rūtos Bučiūnaitės penkių 

mi-nučių darbas „Mano senelis“ 

būtent ir yra ta idėja – ne filmas. 

Autorė priešokiais filmuoja savo 

senelį. Šis truputį pasimankšti-

na, papasakoja apie savo gyveni-

mą, tremtį, mokslus, pasiklauso 

„Pūko“ radijo stoties, išvairuoja 

iš garažo žiguliuką, bet tai, kas 

vyksta ekrane, sunkiai gali vadin-

tis dokumentika. Nebent pradine 

darbine medžiaga, štrichu bio-

grafiniam projektui. O kam toks 

filmas būtų įdomus – eiliniam 

žiūrovui ar tik autorės giminai-

čiams, – parodytų ateitis. Tik bėda, 

jog to filmo nebus. Režisierė įsiti-

kinusi, kad tai, ką ji susuko skai-

tmenine kamera, ir yra Filmas. 

Negana to, jo premjera vyksta 

rimtame festivalyje. Aišku, šioje 

vietoje akmuo krenta jau ne tik 

į Bučiūnaitės, bet ir į „Scanora-

mos“, įsileidusios į programą tokį 

mėgėjišką kino etiudą, daržą.   

Simono Gylio „Rendezvous“ ir 

Rasos Aliukonytės „Kalėdaitis“ 

klimpsta į neapibrėžtumą, nuo-

jautas, „perkeltines prasmes“. 

šieno vežime, išsiaiškina jausmus, 

ir viskas sustoja. Toliau seka tik 

klipiniai padainavimai apie am-

žinus meilės paradoksus ir fina-

liniai apokaliptiniai vaizdeliai. 

Neapleido nuojauta, jog netru-

kus ekrane pasirodys kokia nors 

išmaniojo telefono reklama. Juos-

tos estetika, tiksliau, nemotyvuo-

tai dingusi dramaturginė linija, ir 

priminė ištęstą reklaminį ar mu-

zikinį klipą. Neatsitiktinai klipo 

filmavimo epizodu Eltermano 

filmas ir prasideda.

Aišku, yra toks „gero blogo 

skonio“ kinas (Johno Waterso 

atvejis), kuriame vienaip ar ki-

taip artikuliuojamas kritiškas 

santykis su tradicija, normo-

mis, etika ir estetika, aktuali-

zuojamas žemasis stilius. Bū-

tent taip atsiranda jautrus tokio 

kino nervas. Rokas Eltermanas 

Rendezvous
Režisierius Simonas Gylis 
Scenarijaus autoriai Simonas Gylis, 
Vaiva Lešinskaitė 
Operatorius Saulius Lukoševičius  
Muzika Kęstutis Venskūnas 
Prodiuseris Kęstutis Drazdauskas
Vaidina Dalius jančiauskas, 
Mindaugas Papinigis, Vilma Raubaitė
Lietuva, 2011, 13 min.

Super M nuotykiai
Režisierius Arūnas eimulis 
Scenarijaus autoriai Arūnas eimulis, 
Donatas Ravaitis, Gediminas 
Skirmontas, Algirdas Sabaliauskas 
Operatorius Donatas Ravaitis 
Prodiuseris Algirdas Sabaliauskas 
Vaidina Modestas Vitkus, Arturas 
iljinas, Linas Poška, Robertas 
Šimkus, egidijus Gužauskas
Lietuva, 2011, 6 min.

UB Lama
Režisierė eglė Vertelytė, 
Operatorius Otgon Gesu 
Muzika Titas Petrikis 
Prodiuseriai Arūnas Matelis, 
Lukas Trimonis
Lietuva, 2011, 50 min.

gali kurti panašų kiną, tačiau, 

kaip būdinga daugumai lietu-

vių, gerai startavęs, sustoja pu-

siaukelėje. Žinoma, režisierius 

ironiškai pasišaipo iš klasikinių 

lietuviško kino „meilės ant šie-

no“ scenų, o pavadinimu linkte-

li Arūno Žebriūno „Paskutinės 

atostogų dienos“ pusėn, tačiau 

rimčiau ir kandžiau tradicijai 

neoponuoja. 

Eglė Vertelytė su filmu „UB 

Lama“ stoja į vieną gretą su 

Mantu Kvedaravičiumi ir Au-

driumi Stoniu, savo filmų hero-

jų ieškojusiais svetimose šalyse. 

Tačiau juos jungia tik šis faktas. 

Visa kita skiriasi kaip diena nuo 

nakties. Žiūrint Vertelytės filmą 

kyla dviprasmiški jausmai. Ar tik 

netapsime kitų kraštų kino me-

traštininkais, geriau nepažinę ir 

nedokumentavę savos visuome-

nės? Juolab kad Kvedaravičiaus ir 

Stonio dėmesio centre atsiduria 

ne egzotiška šalis su jos kultūrine 

terpe, bet pirmiausia žmonės ir jų 

pasauliai. Todėl filmai yra univer-

salūs. Vertelytė sakosi nekūrusi 

filmo apie Mongoliją, taip pat sie-

kusi universalios istorijos. Tačiau 

tokiai sukurti neužtenka tik he-

rojaus, vienuoliu lama siekiančio 

tapti dvylikamečio Galaa, kad ir 

koks parankus jis būtų. Reikia 

įvaldytos kino kalbos. Anemiška 

kamera rodo išdykusį berniuką, 

filmuoja šeimą, seka jo pirmuo-

sius žingsnius į vienuolyną, bet 

ilgainiui pradeda atrodyti, kad 

autorė pamiršo apie tai, jog eg-

zistuoja montažas, apie galimybę 

kurti prasmines kadrų sandūras. 

Pirminė intriga užfiksuoti „tai, 

ką matau“, sveikintina. Liūdniau, 

kai tokios idėjos be tolimesnio jų 

Dešimt priežasčių / Laikinai / Kalėdaitis / Paskutinė medaus mėnesio diena / 
Mano senelis / Rendezvous / Super M nuotykiai / UB Lama

„Paskutinė medaus mėnesio diena“ „Rendezvous“ „UB Lama“

„Mano senelis“ „Super M nuotykiai“

tmečio juostas parodijuojančio Arūno Eimulio ani-

macinio filmo „Super M nuotykiai“. Miesto sienas 

terliojančius vandalus sutramdė, automobilių ra-

dijų vagį sučiupo, ateiviams atkeršijo. Net žiūrovų 

salę pralinksmino. Tik tas juokas man – kažkaip 

pro ašaras, nors tu ką. 

GeDiMinAS KUKTA
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svečiai svečiai

Norėčiau pradėti pokalbį nuo Jūsų 
pasirinkimo. Kodėl kino kritika ir 
kaip viskas prasidėjo? 

Kino kritiko karjerą pradėjau 
prieš daugelį metų – rašiau recen-
zijas dienraščiams, tada perėjau 
dirbti į specializuotą kino žurnalą, 
vėliau į radiją. Visuomeninės radijo 
stotys Vokietijoje suteikia socialines 
garantijas, kurių negausite dirb-
damas laikraštyje ar kino žurnale. 
Beje, pastarasis neišsilaikė finan-
siškai ir žlugo. O radijo stočių tin-
klas palyginti stiprus – kiekviena fe-
deracinė žemė turi savo stotį. Taip 
pat bendradarbiauju su Goethe’s 
institutu – 25 metus sudarinėjau 
programas Miuncheno kino festi-
valiui. Bet vieną dieną pasakiau – 
gerai, jau gal ir užteks. Žinote, kai 
pradėjau dirbti, buvo paprasčiau, – 
jeigu pamatytas filmas patiko, rei-
kėjo nueiti pas režisierių, paspausti 
jam ranką, ir filmas atkeliaudavo į 
festivalį. Dabar jau nebegali susi-
tarti tiesiogiai – privalai bendrauti 
su anonimiškomis pasaulinėmis 
filmo pardavimo kompanijomis. 
Platintojai – dar nieko, pardavėjai 
blogiau. Jie nori gauti pinigų, nors 
nieko nesupranta apie kiną. Beveik 
visi festivaliai, „Scanorama“ taip 
pat, turi daug mokėti, kad gautų 
filmus. Vieno filmo licencija kainuo-
ja apie tūkstantį eurų ir daugiau, 
dar prisideda 35 mm kino juostos 
transportavimo mokesčiai. Džiau-
giuosi, kad galiu dalyvauti festiva-
liuose, rašyti ir kalbėti apie kiną. 
Nepaprastai žaviuosi kinematogra-
fu – galiu iš kart įsimylėti patikusį 
filmą. Man tiesiog užima kvapą... 
O tada prasideda įdomus procesas, 
kai tuščiame puslapyje imi dėlioti 
sakinius, rikiuoti mintis, kol gimsta 
savotiškas atspindys to, ką jauti ir 
galvoji apie konkretų filmą. 

Tarptautinė kino kritikų federacija 
FIPRESCI yra įsteigusi savo apdo-
vanojimą, teikiamą geriausiam fil-
mui svarbiuose kino festivaliuose. 
Tačiau federacijos veikla, tikslai ir 
idėjos neapsiriboja vien prestiži-
niais prizais? 

Viena iš pagrindinių FIPRESCI 
idėjų, dar 7-ajame dešimtmetyje, 
buvo suvienyti įvairių tautų kino 
kritikus, įtraukti kolegas iš tuome-
tinės Sovietų Sąjungos. Jie gaudavo 
kvietimus į Vakarų Europos kino 
festivalius, vizas, lėktuvo bilietus, 
nakvynę viešbutyje. Stengiausi 
suformuoti savotišką šeimą, pa-
sklidusią po visą pasaulį, apiman-
čią skirtingas kultūras ir kalbas. 
Norėjau, kad rašantys apie kiną 
susitiktų festivaliuose ir galėtų 
dalintis patirtimi, aptartų matytus 
filmus. Nesvarbu, iš kur atvyksta 
kritikai: iš Japonijos, Lotynų Ame-
rikos ar Rusijos, labiausiai stebi-
na, kai matai, kaip jie bendrauja, 
nors moka vos kelis angliškus 
žodžius. Žmonės greitai suvokia, 
kad lingvistinį barjerą įveikia kino 
kalba. Kita vertus, ir Vakarų, ir 
Rytų spauda išgyvena ne pačius 
geriausius laikus. Užgriuvę finan-
siniai sunkumai paveikė laikraš-
čių, žurnalų kokybę – analitinių 
straipsnių erdvė susitraukė, rim-
tų, ilgų straipsnių poreikis taip pat 
nyksta. Alternatyva – internetiniai 
puslapiai, tinklaraščiai, kur galima 
rašyti, kiek tik telpa. Tačiau ver-
tinimo kriterijai taip pat keičiasi. 
Laikraščių ar radijo stočių redak-
toriai dažniausiai pageidauja įspū-
džių: kaip atrodė raudoni kilimai 
Kanų ar kitame kino festivalyje; 
ką vilkėjo ir kaip elgėsi žvaigždės; 
kokie buvo konkursinės programos 
filmai. Bet man, kino kritikui, daug 
svarbiau ir įdomiau – atrasti filmus. 

O atradimai dažnai slypi šalutinėse 
programose, jose galima pamatyti 
mažo biudžeto filmų iš viso pasau-
lio. Jie kitąkart lieka nepastebėti. 
Drįstu teigti, jog FIPRESCI bando 
priešintis masinėms tendencijoms, 
teikdama savo apdovanojimus ne-
komerciniams filmams. Na, gal 
pasitaiko viena kita išimtis. Bet 
apskritai mūsų sąrašuose vyrauja 
nežinomų, jaunų režisierių pavar-
dės ir šalys, apie kurias galbūt ne-
įtartumėte, jog ten yra kinas. Juk 
komercinį filmą garsinti paprasta. 
Gerai atsiliepsi ar blogai – mašina 

Venecijoje. Festivalį organizavo 
italų diktatoriaus Benito Mus-
solini sūnus. Jį palaikė fašistinė 
valdžia, tad renginys buvo neiš-
vengiamai politizuotas. Kanų kino 
festivalis turėjo prasidėti 1939 
rugsėjį, tačiau kilo karas. Šiais 
laikais daug festivalių, bent jau 
Europoje, remia vietos valdžia. 
Žinote, ką politikai mėgsta labiau-
siai? Jie trokšta dėmesio, aukštų 
reitingų, žvaigždžių spindesio. 
Įtakingų atstovų nuotraukos bei 
trumpi tekstai spausdinami fes-
tivalių kataloguose, jie kviečiami 

teatrų repertuaruose vyrauja di-
dieji Holivudo filmai. Festivaliai 
perima alternatyvių platintojų 
funkcijas ir surenka vis gauses-
nes auditorijas. 

Sutinku, politikai gal ir daro įtaką 
kino festivaliams. Ar kinas gali 
paveikti politikus? 

Kas?! Kinas?! Jokiu būdu. Ne-
bent pasikliautume senomis kai-
ruoliškomis pažiūromis ir svai-
čiojimais, kad menas gali pakeisti 
pasaulį. Deja, jo pakeisti neįmano-
ma. Ypač mūsų laikais, kai rinkos 
ekonomika diktuoja savo dėsnius. 
Vartojimo ideologija daug labiau 
už meną lemia, ką jūs veikiate ir 
galvojate. Be abejo, norėčiau, kad 
skaitytumėte knygas, žiūrėtumėte 
filmus, lankytumėtės parodose, tea- 
tre arba operoje ir ilgainiui taptu-
mėte geresniu žmogumi, bet tai tik 
graži svajonė.

O didieji kino kūriniai? Dažnai 
anotacijose arba recenzijose  
pabrėžiama, jog šis filmas visam 
laikui ką nors pakeis: požiūrį,  
supratimą, mąstymą...

Hm... Yra gerų ir blogų kritikų. 

Kuo gerieji skiriasi nuo blogųjų?
Siaubingai blogų rašymo apie 

kiną pavyzdžių pilna mėgėjiškuose 
interneto puslapiuose. Ten tiesiog 
atpasakojamas siužetas, nurodoma 
įvykių seka. Manau, kritikui svarbu 
būti atviram, pamatyti ir suvokti, ką 
sako judantys vaizdai, o tuomet gali-
ma klausti, kodėl režisierius sukūrė 
šį filmą. Juk tai jo būdas išreikšti 
save, pasakyti ką nors, kam neuž-
tenka vien žodžių ar piešinių. Bet 
jūs einate į kiną, žiūrite ir rašote 
tai, ką jaučiate ir galvojate. 

Viename interviu teigėte, kad pa-
sikliaujate savo emocijomis. Taisy-
klės ir tam tikri analizės modeliai, 
kuriuos galima būtų pritaikyti 
nagrinėjant filmą, lieka antrame 
plane?

Taip. Taisyklių mokoma univer-
sitetuose. Filmai pirmiausia veikia 
emocijas. 

Ką manote apie kino kalbą, techni-
nius filmo elementus? Juk monta-
žas, šviesa, kameros rakursai for-
muoja mūsų suvokimą. Gal galima 
būtų palyginti su literatūra – nepa-
žindami raidžių, negalime skaityti, 

tekstas tampa nebylus. Judantys 
vaizdai perteikia informaciją, ta-
čiau neturint tam tikrų žinių ji 
lieka paviršutiniška, neperskaityta 
iki galo...

Tiesa. Tai jau kino kritikų užduotis – 
atverti gilesnes kūrinio prasmes. Be 
to, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, 
turbūt ir Lietuvoje, kartą per metus 
organizuojama ilgoji muziejų naktis. 
Sumokėjus 10–15 eurų, per naktį ga-
lima pamatyti daugybę meno šedevrų, 
susipažinti su įvairiomis parodomis, 
paklausyti muzikos. Sekmadieniais 
įėjimas į muziejus nemokamas, tad 
juose apsilanko tūkstančiai žmonių. 
Nesvarbu, ar būtų eksponuojamas 
XIV–XIX amžiaus menas, ar mo-
dernaus meno pavyzdžiai. Žinoma, 
tai džiugina. Deja, nieko panašaus 
nėra kine. Kur galima pamatyti se-
nus filmus? Parsisiųsti iš interneto 
nelegaliai? Taip, prisipažįstu – esu 
piratavimo gerbėjas. Vagiu filmus 
(žinoma, ne holivudinius, o klasiki-
nius), kur tik galiu...

Nejaugi? Juk situacija Vokietijoje 
yra kita...

Vokietijoje piratavimas už-
draustas. Tačiau Rusijoje – ne. 

Puikiai žinau, kur galima rasti 
senų gerų filmų. Juos žiūrė-
ti būtina, jei norite suprasti ir 
perprasti kino kalbą. Neseniai 
viešėjau Ukrainoje, Odesoje. Ten 
yra didžiuliai link jūros besilei-
džiantys laiptai, įamžinti Serge-
jaus Eizenšteino filme „Šarvuotis 

„Potiomkinas“ (1925). Dabar ši 
atvira erdvė išnaudojama rodyti 
nebylius kino filmus. Juos įgar-
sina orkestras, vyksta įspūdingas 
renginys. Šįmet rodytas Fritzo 
Lango „Metropolis“ (1927) – res-
tauruota trijų valandų versija, 
ją stebėjo penkiolika tūkstančių 
žmonių! Visi tie žmonės per tą 
ilgą vakarą neišsivaikščiojo. Ži-
note, ką supratau? Viskas, ką 
reikia žinoti apie kiną, yra tuose 
3-iojo dešimtmečio filmuose. Jie 
daug labiau susiję su kino menu 
nei mūsų laikų „šedevrai“. Jei-
gu pavyksta nuolat žiūrėti filmus, 
sudarančius kino istoriją, auto-
matiškai gilinate kino kalbos ži-
nias. Jei apsiribojate tik televizi-
jos programomis ar filmais, kurie 
patenka į pagrindinį televizijos 
tinklelį, tiesiog veltui gaištate 
laiką. 

Socialinis maištas, stereotipai ir kino kritika 
Pokalbis su FIPRESCI generaliniu sekretoriumi Klausu Ederiu

Lapkričio pabaigoje, kaip ir kasmet, vyko Europos šalių kino forumas „Scanorama“. 
Kaip ir kasmet, jame lankėsi žymių svečių. Vienas jų, FIPRESCI generalinis 
sekretorius Klausas Ederis, pirmininkavo žiuri, vertinusiam konkursinę Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos trumpo metražo filmų programą. 

Klausas ederis ir „Scanoramos“ direktorė Gražina Arlickaitė 

vis tiek suksis. O norėtųsi padėti 
jauniems kino kūrėjams, atkreipti 
dėmesį į mažiau žinomus šiuolai-
kinio kino reiškinius. 

Kaip pakomentuotumėte kino 
festivalių fenomeną? Žvelgiant į 
istoriją, tai palyginti neseniai su-
siformavęs reiškinys, kuris labai 
išpopuliarėjo – visame pasaulyje 
kasdien ar bent jau kas savaitę 
vyksta po kino festivalį... Vilniuje 
jie užpildo visą sezoną...

Pirmasis kino festivalis įvyko 
dar prieš Antrąjį pasaulinį karą 

į atidarymą, kur laukia būriai 
žurnalistų bei fotografų, žodžiu, 
vyksta grandiozinis reginys, o 
aplink dar sukinėjasi žymūs kino 
žmonės. Tai viena priežasčių, 
kodėl festivaliams lengva ranka 
suteikiama parama iš visuome-
ninių lėšų. Berlinalę netiesiogiai 
pasisavino valstybė. Žinoma, te-
oriškai šis festivalis išlaiko savo 
autonomišką statusą, bet faktas 
tas, jog pinigai atkeliauja iš vals-
tybės kišenės. O kas moka pinigus, 
tas užsako muziką. Kita vertus, ne 
paslaptis, kad įvairių šalių kino 

„Šarvuotis „Potiomkinas“, rež. Sergejus eizenšteinas, 1925
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Čia kaip literatūros klasika ir vie-
nadieniai skaitalai... 

Visiškai taip. Gilią naktį, kai 
būnu pernelyg pavargęs dirbti ir 
pernelyg pavargęs, jog iškart už-
migčiau, žiūriu kokio nors filmo 
ištraukas. Dažnai kartojasi filmai, 
kuriuos mačiau dešimt, dvidešimt, 
trisdešimt kartų. Galbūt pasiro-
dys keista, bet vis atrandu nau-
jų, anksčiau nepastebėtų dalykų. 
Esu įsitikinęs – neužtenka vien 
tik pažinti kino klasiką – verta ją 
peržiūrėti daugybę kartų. Pavyz-
džiui, ne toks jau jaunas vokiečių 
režisierius Tomas Tykweris savo 
svaiginančios karjeros pradžioje 
dirbo kino mechaniku Berlyno 
kino teatruose ir kasdien žiūrė-
davo po kelis filmus...

Kinematografo pradžioje užsimez-
gė ir esminė diskusija apie kino 
prigimtį, išnaudotas ir neišnaudo-
tas galimybes. Teoretikai pasidalijo 
į dvi grupes: vieni teigė, kad kino 
atsiradimas ir tolesnė raida pri-
klauso nuo tobulėjančių technologi-
jų bei noro užfiksuoti judantį vaiz-
dą. Kiti, tarp jų ir garsusis André 
Bazinas, nagrinėjo kino sąsajas su 
matoma realybe. Koks būtų Jūsų 
požiūris? 

Nelengva atsakyti. Mano nuo-
mone, techninė pusė nėra tokia 
svarbi, nors, kita vertus, negalima 
atskirti šių dviejų dalykų. Doku-
mentinių filmų režisierius Richar-
das Leacockas, vienas iš „Direct 
Cinema“ pionierių, 6-ajame dešimt- 
metyje naudojo tik gremėzdišką 35 
mm kinokamerą. Žinoma, judėti 
su tokiu dideliu aparatu buvo su-
dėtinga. Taigi jis išrado nešiojamą 
35 mm kino kamerą, kuri paveikė 
dokumentinio kino estetiką. Alfre-
das Hitchcockas taip pat eksperi-
mentavo ir naudojo daug naujų 
techninių sprendimų, jie tapo jo 
filmų išeities tašku. Taigi jis tam 
tikra prasme išradinėjo kiną. Wer-
neris Herzogas bei Wimas Wender-
sas dabar ėmė filmuoti 3D vaizdo 
kameromis... Be to, nepamirškime 
fakto, kad Andre Bazinas sunkiai 

sirgo. Paskutiniais gyvenimo me-
tais jis negalėjo išeiti iš namų, 
tad skaitė knygas, pagal kurias 
buvo sukurti kino filmai. Pamažu 
jis perprato išskirtinai vizualinių 
mechanizmų veikimo principus, 
susijusius su kino estetika, o ne 
technika. 

Kalbant apie atradimus kinema-
tografe, susidaro įspūdis, kad jie 
baigėsi 7–9-ajame XX a. dešim-
tmečiais. Tada Europa išgyveno 
kino pakilimą: Lenkijoje susiforma-
vo moralinio nerimo kinas, prieš 
tai iškilo Naujasis vokiečių kinas, 
prancūzų Naujoji banga. Pasta-
raisiais metais galima matyti tik 
įvairių žanrų, stilių postmodernis-
tinį mišinį. 

Kinas priklauso nuo visuome-
nės. Esu tuo įsitikinęs. Werneris 
Raineris Fassbinderis kartą norė-
jo surengti visų ankstyvųjų savo 
filmų peržiūrą, akcentuodamas, 
kad juose beveik chronologiškai 
atskleidžiamos vokiečių sociali-
nio gyvenimo problemos, taip pat 
terorizmas, valstybės prievarta, 
rasinis nepakantumas. Jis buvo 
tarsi apsėstas vokiečių istorijos 
bei tapatybės klausimų, kuriuos 
ir kėlė savo darbuose. Fassbinde-
ris, kaip ir kiti Naujojo vokiečių 
kino režisieriai Wimas Wender-
sas, Werneris Herzogas, Volkeris 
Schlöndorffas, Alexanderis Klüge, 
atsisakė senojo „tėtušių kino“, at-
siribojo nuo tradicinių siužetų, 
bandydami sukurti kažką nauja. 
Tai nebuvo opozicija prieš meną 
apskritai, tik prieš „tėtušių“ kartą. 
Todėl jų manifestas prasidėjo žo-
džiais: „Mūsų protėvių kinas mirė.“ 
Toks pat judėjimas, kuris, pabrė-
žiu, labiau socialinis nei kine-
matografinis, anksčiau prasidėjo 
Prancūzijoje, vėliau – tuometinėje 
Čekoslovakijoje. 1982 m. Kinijoje 
pradėjo kurti Penktoji karta, 7-ojo 
dešimtmečio pabaigoje iškilo Lo-
tynų Amerikos kinas, pasižymėjo 
Rusija, Japonija. Mūsų laikais pro-
testai, nukreipti prieš esamą socia-
linę padėtį, išsikvėpė. Jie aktualūs 

jų Jono Meko, – kilo iš aiškios 
pozicijos, nukreiptos prieš page-
dusį pasaulį. Visi režisieriai buvo 
skirtingi, tad aišku, kad ieškojo 
savų kelių, skirtingų išraiškos 
būdų.

Kaip apibūdintumėte nacionalinio 
kinematografo ir Holivudo kino 
santykį? 

Priklauso nuo konteksto. Jei nu-
eisite į kino teatrą, kuriame iš tiesų 
yra 12 salių, ką žiūrėsite? Daugelis 
automatiškai apsisprendžia skir-
ti pinigus ir laiką Holivudo kinui, 
na, galbūt išskyrus festivalius. Bet 
yra kažkas, ko nesuprantu. Pavyz-
džiui, per „Scanoramą“ žiūrėjau 
naujų lietuviškų trumpo metražo 
filmų programą. Ji buvo rodoma 
didžiausioje, bene 700 vietų turin-
čioje kino salėje, kur neliko laisvų 
vietų. Iš kur toks susidomėjimas? 
Kitą dieną žiūrėjau latvių trumpo 
metražo filmus. Ta pati salė buvo 
tuščia. Kodėl?

Į lietuviškas filmų premjeras su-
sirinko ir daugybė vietos kino at-
stovų, be to, manyčiau, egzistuoja 
savotiškas ne pačius geriausius 
laikus išgyvenančio nacionalinio 
kino alkis. 

Galbūt. Bet turiu dar vieną pa-
aiškinimą. Manau, kad žmonės 
turi teisę matyti savo pačių isto-
rijas, kad ir kokios geros ar blo-
gos jos būtų. Tuo galima pagrįsti 
nacionalinių televizijos serialų 
populiarumą. Kartais jie būna 
tiesiog siaubingi, tačiau rodo 
jūsų miestą arba kaimą, kalba 
gimtąja kalba, vadinasi, pertei-
kia bendrą kultūrinį pagrindą, 
kurį žmonės nori matyti. Holivu-
das visuomet pasakoja kažkieno 
kito istorijas. 

Tačiau jie naudoja atidirbtas ir 
patikrintas schemas, kurios puikiai 
atsiperka.  

Žinoma. Jei pabandytume gru-
biai ir paprastai apibendrinti, 
Holivudo profesionalai nuolat iš-
leidžia apyvarton gražiai įpakuo-

nebent arabų šalyse. Gal ten kils 
naujų idėjų, susijusių su opozici-
niais judėjimais. Vakarų Europoje 
pastarąjį dešimtmetį nebuvo jokių 
didesnių socialinio aktyvumo ap-
raiškų. Be jų nėra kaitos, nėra atsi-
naujinimo, kaip gali atsirasti nauji 
filmai? Neįmanoma. Kino kritikui, 
manau, visuomet svarbu nagrinė-
ti ir socialinį kontekstą. Juk Her-
zogas, Wendersas, Jeanas-Lucas 
Godard’as, François Truffaut ar 
čekų kinematografininkai rinkosi 
oponuoti senajam pasauliui ir vy-
resniosioms kartos, kurios dalyva-
vo Antrajame pasauliniame kare, 
o vėliau diegė rinkos ekonomiką... 
Kartu režisieriai ieškojo atsaky-
mų – teminių ir grynai techninių, 
atsisakydami filmuoti paviljonuo-
se, išeidami į gatves. Agnès Varda 
savo pirmuosius filmus taip pat 
sukūrė gatvėse. 

Tačiau vėliau Fassbinderis pripa-
žino, kad susitikimas su Douglasu 
Sirku, kūrusiu klasikines Holivudo 
melodramas, pakeitė jo požiūrį į 
šį žanrą.

Mudu su Fassbinderiu ketino-
me įrašyti ilgą, trijų dienų inter-
viu su Douglasu Sirku. Planavome 
susitikti Šveicarijoje, ten jis turėjo 
atvykti – Sirko žmona jau buvo vis-
ką paruošusi, tačiau, likus beveik 
valandai kelio, ji paskambino ir 
pranešė, kad vyras sunkiai su-
sirgo. Taip ir nepakalbėjome, nes 
Douglasas Sirkas netrukus mirė...

Nesinorėtų pernelyg nutolti nuo 
klausimo apie menines įtakas. 

Žinote, pagrindiniu „jaunųjų“ 
motyvu išliko nuostata nedaryti 

„tėtušių“ kino. Kitas neišvengia-
mai užklumpantis klausimas: 
kaip tuomet išreikšti savo mintis? 

tus produktus, nešančius pelną, o 
europiečiai kartais bando laužyti 
nusistovėjusius stereotipus. 

Koks šiuo atveju yra kino kritiko 
vaidmuo? 

Prancūzų režisierius François 
Truffaut kartą pasakė, jog siau-
binga būti kritikuojamam to, kas 
nematė jokio Ernsto Lubitschiaus 
filmo. Kritikas privalo išmany-
ti daugiau už paprastą žiūrovą, 
žinoti kino kūrimo principus. 
Svarbu vertinti filmą ne kaip 
atsietą pavienį kūrinį, kur vaiki-
nas sutinka merginą ir veiksmas 
prasideda, bet analizuoti jį tam 
tikrame kontekste, susijusiame 
su kino istorija, nacionaliniu ki-
nematografu, autoriaus kūrybine 
biografija ir daugeliu kitų dalykų. 
Kita vertus, kai kurie kolegos tei-
gia, kad kritika nyksta, įskaitant 
teatrą, literatūrą, dailę. Atsivertę 
laikraščius ar įsijungę televiziją 
pamatytumėte, kad skiriama ne-
paprastai daug dėmesio įvairioms 
pramogoms. Beveik nėra ar la-
bai mažai vietos lieka rimtajam 
menui, taip pat ir kinui. Tačiau 
tokia visuomenės raida. Garsus 
Holivudo kino kritikas Rogeris 
Josephas Ebertas, apdovanotas 
už straipsnius Pulitzerio premija, 
kartą pasiskundė, kad jo laikraš-
tis reikalauja tik paskalų. Kas su 
kuo, kur, kada, ką gėrė, kokius 
drabužius vilkėjo... Tik Kanų kino 
festivalio pabaigoje jam buvo 
leista parašyti trumpą tekstuką 
apie filmus. Problemos ir čia, ir 
Vokietijoje, ir Amerikoje panašios. 
Galbūt Lietuvoje jos pasireiškia 
aštriau.

Tiesa. Be to, būna situacijų, kai 
neišvengiamai kyla dilema: lai-
kytis principų ar nusileisti? Jums 
pavyksta išvengti komercinio 
spaudimo? 

Du atsakymai. Užaugau su 
Naujuoju vokiečių kinu, kuris 
suformavo mano kino suprati-
mą. Iki šiol įkvepia jauni reži-
sieriai, bandantys pasakyti apie 

savo gyvenimą, aplinką. Holivu-
do filmais domiuosi mažiausiai. 
Tačiau dabar esu „paimtas į ne-
laisvę“ – turiu rengti kasdienius 
radijo reportažus, nors norėčiau 
sėdėti ir rašyti knygas ar ilgus 
esė apie filmus, kino režisierius, 
kino istoriją. Tam reikia laiko, ki-
tokio darbo ritmo. Negali rašyti 
priešokiais, tarp 10–12 valandos 
vakaro. Rimtesnių, didesnės ap-
imties sumanymų kol kas negaliu 
įgyvendinti. 

Ar tikslu būtų teigti, kad į kino 
profesionalų vietą dabar ateina 
karta, kuri paprasčiausiai nori 
kurti filmus? 

Debiutantų darbus dažniau-
siai vertinu pozityviai. Tai juk 
pirmieji jų filmai, pareikalavę 
daug energijos, įtampos ir ne-
migo naktų. Bet kartais tenka 

levizijų, kitų šalių paramos. Tai 
suryja galybę laiko ir atsiranda 
papildomas spaudimas, susijęs 
su nerašyta nuostata, kad turi 
būti populiarus. Pagrindiniai 
finansuotojų klausimai yra tie 
patys: „Kodėl turiu duoti pinigų? 
Kaip man tai atsipirks?“ Režisie-
riams tenka įtraukti žvaigždes ir 
kurti primityvias „vaikinas sutiko 
merginą“ istorijas. Pastebėjau, 
kad anksčiau buvo drąsiau eks-
perimentuojama, pasitelkiama 
meninė fantazija. Mūsų dienomis 
į pirmą planą iškyla asmeninės 
istorijos, narpliojami vyrų ir 
moterų santykiai. Dar prisideda 
tas nelemtas televizijos poveikis. 
Kino kalba supaprastinama iki 
minimumo, nes istoriją tenka 
pasakoti visiems suprantamu 
būdu, įterpiant konkretų mo-

ralą ir, šiukštu, nesulaužyti eg-

svečiai svečiai

„O tai jau kažkoks neorealizmas“...
Neorealizmas atsirado anksčiau, 

bet iš esmės, taip, jo stilius veikė 
daugelio autorių kūrybą. Jie ne itin 
žavėjosi klestinčiu „svajonių fabri-
ku“, priešingai – stengėsi užčiuopti 
ir perteikti realybės dramas. Holi-
vudas tiražavo iliuzijas, o naujai į 
kiną atėjusieji bandė išsivaduoti iš 
ideologinių pinklių, – juos domino 
realistiškas kinas, toks, kuris rodo 
jus ir jūsų problemas, gatvę ir visa, 
kas ten vyksta. Pirmieji Fassbinderio 
darbai buvo grynai socialiniai, nufil-
muoti mažame Bavarijos kaimelyje... 

Fassbinderis ištisas dienas na-
grinėdavo kitų režisierių filmus. 
Rodė juos „Antiteatro“ komunai, 
su kuria kartu dirbo. Namuose 
jis turėjo didžiulę filmų kolekciją. 
Luchino Visconti filmus jis per-
žiūrėjo gal dvidešimt kartų, nes 
norėjo išsiaiškinti, kaip Visconti 
naudojo apšvietimą. Neabejotina, 
kad vienas iš įkvėpimo šaltinių 
buvo pats kinematografas. Ta-
čiau pirminis impulsas – ir Fass-
binderio, ir Truffaut, ir Godard’o 
kūryboje, taip pat ir nepriklau-
somų Amerikos kino kūrėjų, tarp 

„Metropolis“, rež. fritz Lang, 1927 „Sumurum“, rež. ernst Lubitsch, 1920

apsaugoti pradedančiuosius kino 
režisierius nuo jų pačių, ypač jei 
jie mano kuriantys gerus filmus, 
o tu matai aiškų krytį, beviltiškas 
pastangas. Manau, kritiko par-
eiga – atvirai išsakyti nemalonią 
tiesą. Žinoma, režisieriai nemėgs, 
net nekęs jūsų už tai. Bet pasaky-
ti vis tiek turite. Kita vertus, kino 
kūrybos mechanizmas tampa 
vis sudėtingesnis. Nebeužtenka 
vieno rėmėjo, kuris skirtų visus 
pinigus – prodiuseriams tenka 
bėgioti nuo vieno fondo prie kito, 
prašyti miesto, savivaldybių, te-

zistuojančių tabu. Gaila, kad ir 
kine ima dominuoti komerciniai 
interesai. 

Kalbėjosi 
AUKSė KAnCeReVičiūTė
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Europos šalių kino forume 

„Scanorama“ lapkričio 11–13 d. 

Vilniuje vyko Baltijos jūros re-

giono – Japonijos bendros filmų 

gamybos forumas jauniesiems 

kino profesionalams. Renginio 

tikslas – ieškoti Baltijos jūros ša-

lių ir Japonijos partnerystės bei 

bendros kino gamybos (kopro-

dukcijos) galimybių. 

Lietuvoje pirmieji bendros 

kino gamybos projektai buvo 

įgyvendinti apie 1995 m. (reži-

sieriaus Šarūno Barto „Korido-

rius“, „Mūsų nedaug“). Nuo to 

laiko vis daugiau kino projektų 

plėtojama bendradarbiaujant su 

partneriais iš kitų šalių. Europo-

je daugiau nei 30 proc. sukuria-

mų filmų yra koprodukcijos. 

Bendros kino gamybos atveju 

prodiuseriai gali surinkti dau-

giau lėšų iš įvairių finansavimo 

šaltinių, o tai gali lemti geresnę 

projekto kokybę ir pritraukti 

daugiau žiūrovų. Tarptautinėse 

koprodukcijose išnaudojami  

kiekvieno prodiuserio ryšiai ne 

tik su nacionalinėmis finansavi-

mo institucijomis, bet ir su filmo 

užsienio platintojais, transliuo-

tojais, o tai gali smarkiai page-

rinti filmo sklaidos galimybes. 

Apie koprodukcijos reiškinį 

Europoje ir pasaulyje kalbėjo-

mės su „MEDIA Desk Lietuva“ 

svečiais, Baltijos jūros regiono – 

Japonijos koprodukcijos forumo 

dalyviais Julienu Marechaliu iš 

Prancūzijos, atstovaujančiu Eu-

ropos prodiuserių klubui (EPC), 

ir Europos dokumentikos tinklo 

(EDN) koordinatore ir renginių 

prodiusere Cecilie Bolvinkel iš 

Danijos. 

Europos prodiuserių klubas – ko-
kia tai organizacija, kuo pasižymi 
jos veikla?

julien Marechal: Tai Europos 

prodiuserių asociacija, įkurta 

1993 metais. Jos tikslas – teikti 

nariams informaciją ir padėti rasti 

partnerius projektams. Gilinamės 

į koprodukciją ir rengiame susi-

tikimus, koprodukcijos forumus 

Europoje bei bendradarbiavimo 

forumus už Europos ribų: Brazi-

lijoje, Kinijoje, Indijoje. Taip pat 

atliekame politinę misiją – pri-

statome savo narius Europos ir 

nacionalinėms institucijoms. 

Kas, jūsų manymu, skatina imtis 
koprodukcijos? Ar visuomet bendra 
gamyba yra pozityvus veiksnys? 

j. M.: Visų pirma, reikia žinoti, 

ar jūsų filmui trūksta ko nors kon-

krečiai: pavyzdžiui, italų aktoriaus, 

vokiečių režisieriaus, 3D grafikos 

kūrėjo iš Lenkijos, – ko jūs nerasite 

savo šalyje. Be to, jei savo šalyje 

gaunamo finansavimo neužtenka, 

trūkstamų lėšų galite ieškoti per 

koprodukciją. Bendradarbiaujant 

su kitų šalių prodiuseriais atsive-

ria daug galimybių. Galima rasti 

naujų filmo įgyvendinimo spren-

dimų. Koprodukcija – tai galimy-

bė dirbti su skirtingais žmonėmis 

įvairiose vietose. Tai pozityvus 

reiškinys, bet reikia neužmiršti ir 

negatyvių veiksnių rizikos – galite 

netekti autorinių teisių, nuolati-

nių savo komandos narių. 

Kokia koprodukcijos forumų  
geografija ir kuo jie skiriasi? 

j. M.: Forumai būna įvairūs, tad 

reikia žinoti, ko ir kur važiuoji. Tar-

kim, ieškodami Lietuvos prodiuse-

rių, vykstame į „Scanoramą“. Ma-

žiau progų juos sutikti, pavyzdžiui, 

Salonikuose. Todėl galvodami apie 

projektą ir apie tai, ko jums reikia, 

visų pirma pažvelkite į žemėlapį, 

palyginkite, kas ir kur tuo metu 

vyksta. Pastaraisiais metais kopro-

dukcijos forumų visame pasaulyje 

ir Europoje rengiama vis daugiau. 

Koks ES „MEDIA“ programos 
vaidmuo skatinant koprodukciją 
Europoje? 

j. M.: „MEDIA“ programos vaid-

muo yra esminis, ši programa lei-

džia įgyvendinti daugybę projektų, 

labai padeda kino profesionalams 

ieškoti sprendimų, plėtoti gamy-

bą, filmų platinimą, pardavimus. 

Tikintis „MEDIA“ paramos, reikia 

nuodugniai pagrįsti projekto tiks-

lus, labai svarbu atsakyti į visus 

pateiktus klausimus, nes tai įro-

do, kad viską apmąstėte. Šiemet 

programa parėmė du mūsų ko-

produkcijos forumus. Kreipėmės ir 

dėl kelių 2012 metų projektų. Taip 

pat esame gavę finansavimą ko-

produkcijos forumams Japonijoje, 

Brazilijoje, Kinijoje, Indijoje, Rusi-

joje. O su programa „MEDIA Mun-

dus“ plėtojome mainų projektus.

Ar koprodukcija svarbi tokioms ma-
žoms kino rinkoms kaip Lietuvos?

j. M.: Kiek žinau, Lietuvoje kas- 

met sukuriami 3–4 nauji filmai. 

Aktyvesnė koprodukcija padėtų 

lietuviams užmegzti ryšius už-

sienyje ir tapti mažumos prodiu-

seriais didesniuose projektuose. 

Nesu lietuvių kino gamybos spe-

cialistas, bet manau, kad būdami 

mažumos prodiuseriais galite 

tapti labiau matomi ir pradėti 

užsidirbti. Pavyzdžiui, yra 2–3 ru-

munų prodiuseriai, kurie atvyk-

davo į mūsų organizuojamus ko-

produkcijos forumus. Dabar, kai į 

mus kreipiamasi ieškant atstovų 

iš Rumunijos, aš visada žinau, ką 

galiu nurodyti. 

Ką patartumėte Lietuvos  

prodiuseriams? Kaip ieškoti gamybos 

partnerių? Į ką kreipti dėmesį? 

O kokiai koprodukcijos institucijai 
atstovaujate jūs, Cecilie? 

Cecilie Bolvinkel: Europos 

dokumentikos tinklas (EDN) – 

tai narystės organizacija, kuriai 

priklauso apie 1000 narių iš viso 

pasaulio, daugiausiai iš Europos. 

Nariai – tai dokumentininkai 

profesionalai. Mes jiems kuria-

me bendradarbiavimo tinklą, 

teikiame ir skleidžiame informa-

ciją, organizuojame dirbtuves ir 

mokymus (beje, ne tik nariams, 

bet ir besidomintiems: visi gali 

teikti dokumentikos projektų pa-

Apie koprodukciją: 
atsiveriančios galimybės ir pavojai

Rengiate dokumentikos mokymus 
„Crossing Borders“ – „Kertant sie-
nas“, skirtus Europos bei Azijos 
Ramiojo vandenyno regiono pro-
diuserių bendradarbiavimui. Papa-
sakokite apie šį EDN projektą. 

C. B.: Tai visiškai nauja iniciaty-

va, organizuojama drauge su do-

kumentikos partneriais Vokietijoje. 

Trijų dalių mokymų programoje 

dalyvauja 15 atstovų iš Europos ir 

Azijos Ramiojo vandenyno regiono 

su savo projektais. Per dirbtuves jie 

vysto savo projektus, gauna infor-

macijos apie abiejų regionų rinkas, 

Ar Europos prodiuseriams verta 
investuoti laiko ir lėšų, ieškant 
bendradarbiavimo su tolimomis 
šalimis?

C. B.: Tai priklauso nuo projek-

to. Gal, pavyzdžiui, jis vykdomas 

Azijoje arba turi saitų su šiuo kon-

tinentu. Filmuojant Azijoje, labai 

paranku turėti vietinį patikėtinį, 

kuris padeda gauti leidimus, su-

burti gerą komandą arba reko-

menduoja, su kuo dirbti. 

Kuo jūsų projektas skiriasi nuo kitų 

„MEDIA Mundus“ remtų iniciatyvų?

j. M.: Turintiems savo projek-

tus lietuvių prodiuseriams siū-

lyčiau pasiruošti atsakyti į kuo 

daugiau klausimų – koks jūsų 

biudžetas, kokios galimybės 

gauti didesnį finansavimą jūsų 

šalyje, – ir apibūdinti meninį pro-

jekto aspektą (kas režisierius, ką 

yra sukūręs). Tačiau ne visi pro-

jektai yra tinkami koprodukcijai. 

Jei kūrėjai yra orientuoti į nacio-

nalinę rinką ir sugeba parduoti 

filmą užsienyje – jiems nereikia 

koprodiuserių. Lietuvos atveju, 

man regis, yra geriau rasti ko-

prodiuserį, galintį pasidalinti fi-

nansavimo našta, nes valstybės 

teikiamos lėšos nėra didelės. 

Tačiau jei manote, kad projek-

tas dėl galimos koprodukcijos 

taps nebe jūsų, – atsisakykite 

partnerių. 

raiškas dirbtuvėms, mokymams). 

Taip pat leidžiame tyrimų ir in-

formacinį leidinį „EDN finansinis 

vadovas“. 

Kokios autorinės dokumentikos 
projektų finansavimo galimybės  
Europoje?

C. B.: Tai sunkus klausimas, 

ypač turint omenyje formatą, su 

kuriuo dirbame – ilgo metražo 

kūrybinės dokumentikos filmus. 

Finansavimo sąlygos darosi vis 

sudėtingesnės. Dabar šiek tiek 

daugiau TV serialų, daugiau 

dokumentinių realybės dramų. 

Tačiau mes stengiamės palaikyti 

kūrybinės dokumentikos srovę, 

supažindiname dokumentikos 

autorius su galimais finansuoto-

jais, organizuojame jų ir kūrėjų 

susitikimus. 

orientuoja savo darbus į tarptauti-

nę rinką ir abiejų regionų žiūrovų 

auditoriją. Pasibaigus mokymams 

surengiama sesija, į ją pakviečiami 

potencialūs finansuotojai iš abiejų 

regionų. Šiam projektui mes gau-

name ES programos „MEDIA Mun-

dus“ paramą.

Ar įmanoma rasti bendrų sąlyčio 
taškų tarp viena nuo kitos taip  
nutolusių šalių?

C. B.: Taip, įmanoma. Ir nors šį 

projektą plėtojame tik antrus me-

tus, dalyviai labai patenkinti. Pernai 

Kinijoje plėtojome su šia šalimi su-

sijusius projektus, o šiemet dirbo-

me Malaizijoje. Teigiamas progra-

mos bruožas tas, kad dalyviai ne 

tik randa finansavimą pateiktiems 

projektams, bet ir sutinka potencia-

lių koprodukcijos partnerių. 

C. B.: Jis skirtas tik dokumen-

tikai. Tai ilgalaikė dokumentikos 

vystymo programa, kuriant tinklą 

ir keičiantis patirtimi tarp Europos 

ir Azijos bei reklamuojant Europos 

filmus Azijos rinkose. 

Kokia, jūsų manymu, tokių mokymų 
svarba audiovizualinei pramonei? 

C. B.: Labai svarbu, kad prodiuse-

riai ir režisieriai dalyvautų įvairiose 

programose, kad jie galėtų išskleisti 

savo istorijas, o juos pasiektų kitoks 

požiūris į jų istoriją. Eidami į kopro-

dukciją, jie turi įgyti pagrindinių ži-

nių, kaip elgtis tarptautinėje kopro-

dukcijos scenoje, kaip pateikti savo 

istoriją tarptautinei rinkai. Svarbu 

ir asmeniniai kontaktai – dalyvau-

dami dirbtuvėse jie tai įgyja.  

„MeDiA DeSK LieTUVA“ inf.

julien Marechal Cecilie Bolvinkel 

svečiai svečiai
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Kinas žmonėms

iename jau išnyku-
siame lenkų kultūros 
savaitraštyje vietoje 
dabar įprastų „žvaigž-

dučių“ filmai buvo vertinami taip: 
„kino žinovams“, „niekam“, „žmo-
nėms“. Išgirdusi apie šių metų Eu-
ropos kino akademijos laureatus, 
iškart pagalvojau: „Nugalėjo filmai 
žmonėms.“ Iškart prisipažįstu, kad 
nesu nusiteikusi prieš panašius fil-
mus, mielai juos žiūriu, kai noriu 
pabėgti nuo darbų ir problemų, 
tačiau kino meno raidą paprastai 
žymi ne jie, o maištingi, dažnai 
netobuli, bet šių dienų žmogaus, 
pasaulio ir kino situaciją tiksliai 
įvardijantys filmai.

Europos kino akademija (EFA) 
buvo įkurta 1988 metais. Tada ji 
dar vadinosi Europos kino sąjunga, 
vienijo 40 režisierių, susirūpinusių 
europietiško kino likimu. Pirmuoju 
jos prezidentu tapo Ingmaras Ber-
gmanas. Dar „Feliksais“ vadinti 
apdovanojimai turėjo skatinti eu-
ropietiško kino vertybes. Jie buvo 
tarsi atsakas į „Oskarus“, tiksliau, 
į tai, kad jie dažnai tenka filmams, 
kurie netiesia naujų kino kelių, ne-
maištauja prieš komercinio kino 
taisykles, yra priimtini daugumai 
Amerikos kino akademijos narių 
ir patinka žiūrovams. 

Galiu tik spėlioti, kodėl šiųme-
tiniai EFA apdovanojimai iš dalies 
pakartojo šiųmetinius „Oskarus“. 
Geriausia režisiere tapo danė 
Susanne Bier, kurios filmas „Ge-
resniame pasaulyje“ apdovanotas 

„Oskaru“ geriausiam užsienio filmui. 
Tai – tipiškas filmas „žmonėms“, 
pasižymintis tariamu aktualumu 
(veiksmas vyksta Danijoje ir Afrikos 
pabėgėlių stovykloje), prabylantis 
apie šių laikų žmonių nesugebėjimą 
susikalbėti ir kartu apie jų pastan-
gas kurti geresnį pasaulį. Tai – tai-
syklingas filmas, jo siužeto vingiai 
numatomi ir iliustratyvūs, gausių 
personažų konfliktai „išrišami“ 
pagal visas politinio korektiškumo 
taisykles. „Geresniame pasaulyje“ 
be galo didaktiškas, sentimenta-
lus filmas, o kalbant apie režisūrą 

akivaizdžiai užkliūva ir schematiški 
personažai, monotoniškas ritmas, 
ir kelios filmo pabaigos, vis už-
dedančios taškus ant tų pačių „i“. 
Jau esu rašiusi, kad, mano galva, 
pagrindinė filmo sėkmės priežas-
tis ta, kad jis aiškus kiekvienam, o 
kartu suteikia žiūrovui iliuziją, esą 
jis prisilietė prie kažko svarbaus, ir 
tai jį, žiūrovą, iškelia virš kino pra-
mogautojų – komercinių filmų ger-
bėjų – minios, daro intelektualesnį 
ir jautresnį pasaulio problemoms. 

Panašią reakciją sukėlė ir ge-
riausiu šių metų Europos filmu ta-
pusi Larso von Triero „Melancholi-
ja“. Tai dar vienas filmas madinga 
žiniasklaidoje tema – apie pasaulio 
pabaigą. Jos laukimą von Trieras 
perkėlė į rafinuotai įrengtą, tobulai 
gražų dvarą ir jame apgyvendino 
savo alter ego – depresijos kamuo-
jamą Kirsten Dunst heroję. Moters 

„Melancholijoje“ von Trieras ap-
verčia aukštyn kojomis holivudinių 
katastrofų filmų klišes – rodo ne 
panikos ištiktas žmonių mases, ne 
griūvančius dangoraižius ir de-
gančias jūras, bet siurrealistiškos 
paslapties gaubiamus peizažus, 
išretintą laiką. Jis prismaigsto fil-
mą nuorodų į Michelangelo Anto-
nioni ir Andrejų Tarkovskį, kurios 
turi sužavėti snobus, bet pavojin-
gai priartėja prie kičo ribos (ją ir 
peržengia) ir perteikia dabarties 
žmogaus būseną, kurią vis dažniau 
apibūdina katastrofos (finansinės, 
ekologinės ar asmeninės) laukimas.

Buvau įsitikinusi, kad ypatingas 
mūsų intelektualų dėmesys ir susi-
žavėjimas ankstesniu režisieriaus 
filmu „Antikristas“ liudija lietuvių 
sinefilų provincialumą. Ką dar 
gali sujaudinti toks akiplėšiškas 
Eroto ir Tanato mito priminimas 

universalios rinkodaros taisyklės. 
Joms paklūsta ir kūrėjų intencijos, 
jų intelektualinės ir meninės spe-
kuliacijos. Jų filmų Europa primena 
teatrą („Karaliaus kalba“) ar vaški-
nių figūrų muziejų („Melancholija“). 
Europietiškas kinas tampa toks pat 
demagogiškas kaip ir tas, prieš kurį 
maištavo didieji jo autoriai. 

Pagrindinį vaidmenį Tomo Hoo-
perio filme „Karaliaus kalba“ su-
vaidinęs Colinas Firthas apdova-
notas ir „Oskaru“, ir Europos kino 
akademijos prizu. Kad pastarąjį 
filmą geriausiu išrinko Europos 
žiūrovai, visai nestebina: juos vi-
same pasaulyje formuoja ameri-
kiečių kinas, juolab kad „Karaliaus 
kalba“ pasakoja tradicinę holivu-
dišką istoriją apie savo silpnybę 
nugalintį personažą.

Pirmuoju geriausiu Europos 
filmu 1988 m. tapo Krzysztofo 

Kieślowskio „Trumpas filmas apie 
žudymą“, jaunuoju filmu – Pedro 
Almodovaro „Moterys ties nervų 
krizės riba“, o geriausiu režisieriu-
mi – filmą „Dangus virš Berlyno“ 
sukūręs Wimas Wendersas. 1992 
m. geriausio Europos dokumenti-
nio filmo prizu buvo apdovanota 
Audriaus Stonio „Neregių žemė“. 
Bijau, kad jei šie filmai būtų sukurti 
2011-aisiais, jie nepatektų net į Eu-
ropos kino akademijos nominantų 
sąrašą.

ŽiViLė PiPinYTė

V

„Melancholija“, rež. Lars von Trier, 2011

autodestrukciją von Trieras sutapa-
tina su pasaulio, kurio režisierius 
nuoširdžiai nekenčia, pabaiga. Ta-
čiau ta neapykanta ir susinaikini-
mo geismas filme rodomi gražiai, 
lyg spalvotame žurnale apie kiči-
nį elito gyvenimą. „Melancholija“ 
maloniai kutena žiūrovų komplek-
sus, filmas toks paprastas, aiškus 
ir gražus, kad nejučia prisiminiau 
Fainos Ranevskajos herojės iš Gri-
gorijaus Aleksandrovo komedijos 

„Pavasaris“ (1945) repliką, ištartą 
žiūrint į veidrodį: „Grožis – galinga 
jėga“. 

ir neslepiama mizoginija? Pasirodo, 
klydau. Europos kino akademijos 
narių susižavėjimas „Melancholija“, 
regis, liudija šį tą daugiau. Bijau, 
kad Europa atsisako didžiosios 
savo avangardo (prancūzų, vokie-
čių ar sovietų) tradicijos – plėsti 
kino ribas, eksperimentuoti su 
kino kalba, kelti kinui grandiozi-
nius, atrodytų, neįgyvendinamus 
uždavinius. Juk neatsitiktinai liko 
nepastebėtas vienas tos tradicijos 
šalininkų Aleksandras Sokuro-
vas. Užtat apdovanojamas kinas, 
kuriam vis labiau pritaikomos 
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