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Seras Ridley Scottas sako, kad santykis tarp kvailų ir nekvailų filmų,
anksčiau buvęs 50 ir 50, dabar, deja, tapo 97 ir 3. Lietuvos kino teatrų
repertuare šis santykis dar dramatiškesnis. Puikiai žinome, patiriame
savo kailiu, kaip negailestingai bet kokią alternatyvą iš ekranų išstūmė infantilus „vaikučių kinas“. Tradicinėje „Feljetono“ skiltyje Živilė
Pipinytė apgailestauja, kad kartą du parodyti kuriame nors festivalyje
šalies ekranų iki šiol nepasiekė geriausi pernykščiai filmai – iraniečio
Asgharo Farhadi „Išsiskyrimas“, brolių Dardenne’ų „Berniukas su dviračiu“, Aleksandro Sokurovo „Faustas“. Sąrašą galėtume tęsti.
Festivalių vis daugiau, bet ar jiems reikia sinefilų? – klausia Ž. Pipinytė.
„Kino festivaliams Lietuvoje iškilo grėsmė tapti neišprususio žiūrovo
Viršelyje – kadras iš
skoniui pataikaujančiais šou, tuštybės mugėmis, kur kinas, regis, pa- Weso Andersono filmo
smerktas tapti šalutiniu produktu.“ Vis dėlto negausiai sinefilų genčiai „Mėnesienos karalystė“.
tai vienintelė galimybė pamatyti ir kitokį kiną. Tačiau vasarą stoja
Filmas atidarė šių metų
pauzė, tad patariame skaityti „Kiną“, nors jo turinys taip pat „vasarinis“. Kanų kino festivalį,
Repertuaro „vinis“ – Ridley Scotto „Prometėjas“, tad šio režisieriaus
vasarą jį žadama rodyti
kūrybą numeryje išsamiai aptaria Rasa Paukštytė. Juk „Scottas – kaip ir
Lietuvos kino teatruose.
moralistas Stevenas Spielbergas, pasakotojas George’as Lucasas, politi- Apie filmą skaitykite
kierius Oliveris Stone’as, kino romanistas Francis Fordas Coppola – nėra
43 p.
masinės kultūros produktai, jie jos kūrėjai.“
„Pavojingas metodas“ – ne pats geriausias Davido Cronenbergo filmas.
Tačiau psichoanalizės „tėvą“ Sigmundą Freudą ir jaunesnį jo kolegą
Carlą Gustavą Jungą jame suvaidino talentingi aktoriai Viggo Mortensenas ir Michaelas Fassbenderis. Pastarasis atkreipė į save „Kino
pavasario“ auditorijos dėmesį Steve’o McQueeno „Gėdoje“. Šį aktorių,
vaidinantį robotą Deividą ir jo galvą, atpažinsite ir „Prometėjyje“, o
„Kine“ jį plačiau pristato Ramūnas Pronckus. Jungo pacientę Sabiną
Spielrein, vėliau tapusią jo mokine, „Pavojingame metode“ vaidina
madinga britų aktorė Keira Knightley, apie ją rašo Izolda Keidošiūtė.
Praėjusį „Kino pavasarį“ primins Rūtos Birštonaitės straipsnis apie
nepriklausomą belgų kūrėją Chantal Akerman, pokalbiai su festivalio
svečiais, lenkų režisieriumi Gregu Zglińskiu („Drąsa“) ir rusų kino operatoriumi bei režisieriumi Pavelu Kostomarovu („Aš tave myliu...“). O
festivalio programon įtrauktus jaunojo lietuvių kino bandymus aptaria
kūrėjų bendraamžė Ieva Toleikytė.
Kol tęsiasi vasaros pauzė, skaitykite Santos Lingevičiūtės įspūdžius
apie „pusę“ Kanų kino festivalio, Živilės Pipinytės kasmetinį lenkų
kino derlių Gdynėje, Nariaus Kairio – apie netikėtą išvyką į Pavolgio
miestus Pliosą, Ivanovą ir Jurjevecą, kur jau šeštą kartą vyko Andrejaus
Tarkovskiui atminti skirtas festivalis „Zerkalo“.
Norime mes to ar nenorime, festivaliai šiais skubaus vartojimo laikais
yra bene vienintelė sinefilų duona.
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Þurnalà remia
LR kultûros ministerija
Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas
2012 metais Spaudos, radijo ir televizijos fondas
parėmė „Kino“ žurnalo projektą „Žiūrovas ir kinas
Lietuvoje ir pasaulyje“ 35 tūkst. Lt
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trumpai

Stepheno Kingo

kad vyksta ir pokalbiai su kino
prodiuseriais. Stanley Kubricko
siaubo kino klasika.

Jobsas – kino herojus

Nauji Kristin Scott Thomas vaidmenys

rius Steve’as Jobsas tampa tikra

ç

filmuose iki tol nematytos Emmanuelle Seigner ir Kristin Scott Thomas. Pastaroji pakviesta ir
nizuoti. Vaidybinio filmo scenachez les Borgia“). Vatikane skandalai netyla, tad Herbier (beje, ne vieno Alaino Resnais filmo

Kubos revoliucija
George’o Clooney akimis
Kinematografininkai vis dar priklalapis“.

rius George’as Clooney. Straipsnis
buvo skirtas Williamui Morganui –
pulkai. Jono III Sobieskio
vadovaujami husarai lai-

Castro Comandante
nas buvo antikomunistas ir pasisovietais. Morganas buvo suimtas

4 kinas_2012/2 (318)

dina F. Murray-Abrahamas,
Piotras Adamczykas, Alicja
Bachleda-Curuú, Borysas
Szycas, Danielis OlbrychsSkolimowskis („Essential Killing“) bus Jonas III Sobieskis.

Nicolaso Windingo Refno filmas
„Važiuok“ („Drive“) sulaukė entuziastingų vertinimų, bet ar bus
jo tęsinys, dar spėliojama. Jamesas Sallisas, kurio knyga tapo
filmo pagrindu, parašė jos tęsinį
„Driven“ ir britų žurnalui „The
Independent“ prisipažino, kad
rašydamas galvojo apie aktorių
Ryaną Goslingą. Knygos veiksmas vyksta praėjus 7 metams
po „Važiuok“ įvykių. Herojaus
gyvenimas kardinaliai pasikeitė
ir jis rengiasi vesti.
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trumpai

vyksta, ateivis priverstas slapstytis
Alfas elgiasi ir reaguoja kitaip nei
taip pat atrodo keisti. Po kurio laiko

Lilia Brik

„Kinotavr“ laureatas

ir artimuosius. Kiekviena serialo se-

Kitas Hanibalo Lekterio veidas
autorius Paulas Fusco mano, kad

me Rusijos nepriklausomo kino
prizu apdovanotas Pavelo Rumibudu riadom“). Tai – pasakojimas

nes pasaulis dabar visai kitoks.
Madsas
Mikkelsenas

filmu „Mirusios dukterys“. Festivalio konkurse dalyvavo 15
konkurse parodyta dokumenti-

6 kinas_2012/2 (318)

Tikras didvyris?
Internete jau galima pamatyti pirmuosius Roberto Zemeckio filmo
„Skrydis“ („Flight“) reklaminius filseriale „Hanibalas“. Serialo pagrindas – Thomaso Harriso romanas
„Raudonasis drakonas“.
Kol kas numatyta try-

netrukus

-

2012.08.24–29
VILNIUS
„Skalvijos“ kino centras

tampa dvasiniu kaimo lyderiu

Mohammad Ahmadi, „Haghighat“,
-

Skubiai jam atlikta inksto trans-

–
Yousef“, 2011). Su vienturte dukra
ir dukters santykius komplikuoja
nesusipratimas.
-

kelerius metus – skirtingi kino

Kaip ir daugelyje pastarojo

-

nufilmuotas „Drugelio gimimas“

Panahi, Mohammado Rasoulofo,
Asgharo Farhadi filmus. Jie gero-

-

doone man“ 2011). Tai laisva Wil-

noor-e maah“, 2000) pasakojama,
rodos, paprasta istorija, nutikusi

– motina,
–

jau paprastus klausimus, susiju-

Nam-E Pedar“, 2006 ). Pasaulyje

24–29 d. „Skalvijos“ kino centre

-

jis susitiks su benamiais, visuo-

inicijuodama dukters pasimatysos pastangos nueina perniek, bet .

mergina aptinka, kad Iranui kaminuotojas.
dar nematyti Lietuvos ekranuose.
„Skalvijos“ kino centras, bendradarbiaudamas su Irano ambasa-

institutas
sienyje; institutas aktyviai bendradarbiauja su tarptautiniais
kino festivaliais, rengia Irano
kino savaites Austrijoje, Turkijoje

– apie
sipratimus. Filme „Sniegas ant
„Aga J

gimimas“ („Tavalod-e parvaneh“,
- „Drugelio gimimas“,
mas“, „Kelias“, „Drugelis“) suda-

turi atsiduoti Alacho valiai ir kan-

realio kino festivalyje.
„ S K A LV I J O S “ I N F.

Hadi Karimi, „Barf Rooye Shirvani
Dagh“, 2011) pasakojama apie ar-
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iš arčiau

Ridley Scott
Scottas – kaip ir moralistas Spielbergas, pasakotojas Lucasas,
politikierius Stone’as, kino romanistas Coppola – nėra masinės
kultūros produktai, jie jos kūrėjai. Scottą iš šios draugijos
išskiria nežabota pirmenybė vaizdams ir vos juntamas filosofinis
kartėlis.
R a s a P au k š t y t ė

N

ors ir demonstruoja
naujas technologijas,
nius efektus ir kitus
-

50 ir 50, dabar
– tai veikiau siekis

– o dauguma Ridley
– paprastai turi
-

-

-

-

Ko verta vien audra toje planeto-

–

pradininkais.
-

-

„Svetimas“, 1979
„Legenda“, 1985

ir poreikius vienaip ar kitaip dis-

-

jimu. Scottas prie jos kuo puikiau-

-

8 kinas_2012/2 (318)

– visos tos
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iš arčiau

„Likvidatorius“, 1982

akivaizdu – Russellas Crowe sutinka

reotipais, veikiau juos aptaria.

jausmus ar susikibimai rankomis.
Na ir trauk jas devynios, kaip ir vi-

grindas
-

– tamsa
-

-

-

– traukia
– yra

las Fassbenderis, ir dabar jo herojus

Amerikos gangsterio narkotikais
maitinami paaugliai, futuristinis
ironija: Fassbenderio – roboto Deivido
komplektas.
Tai ir yra Scotto muzika – vaiz-

melancholija.“ Seras Ridley Scottas
-

keliavo. Apie artimesnius santykius
tas irgi tapo garsiu „mainstreamo“
„J

Nenuostabu, kad visos Scotto
ar jis replikantas, ar ne, Dekartas
nantis kosminio laivo „Nostromo“
sterilumas „Svetimame“ ir labai

dizainu ir kinu

-

-

herojai gyvens „ilgai ir laimingai“.

10 kinas_2012/2 (318)

free cinema

„Hanibalas“, 2001

iš arčiau

„Telma ir Luiza“, 1991

ja

va“ („The Duellists“, 1977) – dvy-

-

duotum.“ Bet tik po vieno milijono nekainavusios stilingos kosdu Napoleono armijos karininkus,

-

-

-

Scott Associates“, kurioje kartu su
ninkais dirbo „Pink Floyd. Sienos“

– kla-

Parkeris. Nuo tada
nyno „International Motion Picture
Almanac“ (2000) duomenimis, per
palams „Chanel Nr. 5“, ir „Apple

ma, galios kompleksai. O tai jau ki-

–

idealaus herojaus Luko Skaivokerio akys ar skrajojantys me kiukai.

Deivido galva su ties kaklu atbriz-

Runner“, 1982)
– atsakingas, brandus, turintis pakankamai
-

do gana kuklus, kamerinis, psi-

Noomi Rapace daktarei Elizabetei
planetose ir, be abejo, sunkiuose

mi: Sigourney Weaver suvaidinta

-

„Svetimas“ – universalus ir savaip

laivo „Nostromo“, ji tame mato ir
Dar 1976-aisiais R.
jo: „Manau, kad tai nuostabu, kai

tuo „Svetimo“ motyvai neapsiribo-

jo vaizdo koncepcija ir tik tai, kas
kinas_2012/2 (318) 11

iš arčiau

„Dvikova“, 1977

-

primena, kad kiekviena materija
ekrane gali perteikti gilesnes prasmes, sukurti dviprasmybes, paga-

kino teatruose. Filmo nesuprato
ne tik damos bandomosiose per– nei

sak jau legenda virtusio pasakoji-

manoma, kad juosta perkrauta

blogesnio gyvenime...“, prodiuse-

-

proga verta prisiminti, kad buvo
gusios JAV kino teatruose ir tuoj
„Geri metai“, 2006

dauginta)

kopija su originalia Scotto pabaiga,
Philipas K. Dickas, kurio romanas
„Ar androidai sapnuoja elektrines
-

scenaristai Hamptonas Fancheris

12 kinas_2012/2 (318)

iš arčiau

„Gladiatorius“, 2000

juosta, kurioje dvi moterys kadila-

-

nimo

leista ir DVD formatu

-

Amerikos prerijas vis labiau tam-

temas bei motyvus ir populiario-

keliai, vedantys per kanjonus, tapo

MTV kanalo transliacijos. Ilgai-

auditorija puikiai pajuto ir palaipats Scottas jos nemontavo. Joje
ragis
kad tame juodojo kino, policinio

kontrastingoms ar specialiai prigesintomis spalvoms.
veik visuomet susijusios su kurio
-

tintas jo pasirodymo kontekstas, tie
naujojo Amerikos kino atgimimo
enai, Tarantino, Jarmuschas, Lee.

Luiza“

-

– ko
verta tik baro atmosfera, persunkta

neverta – 1992-aisiais, tikrosios
-

-

- „Telma ir Luiza“ („Thelma & Louitopijos kokteilyje scena su vienara- se“, 1991). Jis dar labiau sustiprino
giu

mas“, kadilakui lekiant ir vejantis

ateities pasauliui pasaulis, o gal

J
2007
-

Keistas dalykas, bet nepaisant
-

naujo supranti, kad procesai ne-

-

kinas_2012/2 (318) 13

iš arčiau

„Robinas Hudas“, 2010

kamera, jos paslankumas, galimy-

-

-

Jane“, 1997) „Tel-

-

Su Russellu Crowe.
rodramos ir ideologinis patosas.
„Telmos ir Luizos“ dramaturgija

-

vaidmenimis, taip kompleksuota,

ba labiau nei generolai. Normalus
propagandinis kinas, kur subtilesni
-

(„American Gangster“, 2007), Robinas Hudas „Robine Hude“ (2010).
-

Beje, karo laukas
-

-

-

(„Black Hawk Down“, 2001) – gana

mis distancijomis neapkaltinsi.

mojis. Skraidanti kartu su herojais
operatoriaus Sùawomiro Idziako

kos savigarbos vardais.

– tai tokia tikra kino

14 kinas_2012/2 (318)

tamas aktorius Russellas Crowe.
Jis – Maksimumas „Gladiatoriuje“
(„Gladiator“, 2000), Maksas „Geruose metuose“ („A Good Year“, „Amerikos gangsteris“, 2007

Kai „Gladiatoriaus“ Maksimumas,
-

iš arčiau

„Gladiatorius“ aistringai „sustumdy-

Crowe
-

sukurti, tarsi ilsintis. „Ir kam jam to
-

Lyrika Scottui nesvetima
jo „Hanibale“ („Hannibal“, 2001)
-

-

Scottas – kaip ir moralistas Stevenas Spielbergas, pasakotojas George’as Lucasas, politikierius Oliveris
Stone’as, kino romanistas Francis-

kas apskritai yra kino tiesa? „Esu
-

Ir ne tik pagrindiniai aktoriai – ne

mus pagal tikras istorijas. Bet taip,
kaip atsitinka „Amerikos gangsteaktorius Denzelas Washingtonas.
- „Geruose metuose“
Marion Cotillard kojomis, „Ameri- kos gangsteryje“
– bet vargu ar kam nors
Aktoriai

ir knygos autorius bei jos herojus,

karjeros ir t. t.,
gyvas ir sveikas – Crowe Maksas.
„Geri metai“ sukurti pagal to paties pavadinimo Peterio Mayle’o
-

-

Scottui kaip tik pavyko sukur-

mavo ankstesni vaidmenys. Scottas
– dar

kadre
sui. Ir vynuogynai, ir miestelio gat-

desni.
kinas_2012/2 (318) 15

iš arčiau

aktorius

Michael Fassbender

Ramūnas Pronckus

F

nas piktinosi, jog jam

Bradas Pittas, o pastarajam lieka
-

-

-

homo sapiens pra-

-

naujo gimstantis, reinkarnuojantis.
notas Tarptautiniame Venecijos
logijos atstovo Abrahamo Maslow

– iliustracija. Brandono veide ir veiksmuose galime

-

-

çois Ozon, 2007

-

Steve’o McQueeno pasakojimas –

doktrinos, nei Atgimimo minties
16 kinas_2012/2 (318)

problemos neteorizuoja, nevelka
-

kinas_2012/2 (318) 17

iš arčiau

-

prasme yra pasakojimo objektas ir
tiek pat) gali saugiai patirti nevil-

visad vyksta ant plono ledo: perne-

-

dramos vandenis. Fassbenderio po-

sigulti, nei atsistoti.
-

alus buvo Orsonas Wellesas, teat-

be McQueeno.

1943
benderio
jausmingai. Matyt, neatsitiktinai
pasak aktoriaus, „niekas kino nenei teatro“.
-

-

gali pasakyti.

– labai siaura.
Fassbenderiui pavyksta nenuklysti

-

-

– autorinis, spon-

-

-

kartoti Roberto De Niro ir Martino

-

-

-

Maksimaliai tiek, kiek leido medigimas. Fassbenderis ilgai skaito
– su savo
du su seserimi (Michelle Williams)
-

ir pasakoti“, – sako Fassbenderis,
timentaliai. Kiekvienas kadras

–
-

18 kinas_2012/2 (318)

<
„Pavojingas metodas“,

iš arčiau

sioginiam mirties kaltininkui Sebastianui (Kevin Bacon), o paskui

tina ir nepatogu. Palieka net tai,
kas istorijai tiesiogiai nereikalinga,
-

– sumurma
-

-

–
Carlas Gustavas Jungas Davido
metodas“ (2011)

-

meluota.

-

darbo rezultatas.
Pagarbos jausmo Fassbenderis

-

gandai apie jo pokalbius su Martinu
Scorsese, Fernandu Meirellesu ar
jektui. Kol kas Fassbenderis dar

yra kiekvienas „iksmenas“), kuris
-

– pasi-

mios scenos su perpus jaunesne
nepilnamete reikalauja atsakingo

-

benderio veidas sukaustytas, emo– minimali, kiekvienas

– tvarkinga,

-

merkia kojas

pareigos
-

-

vaidmens ir Antrojo pasaulinio
karo „epe“
mas
-

-

id ir superego,
mums leido su Fassbenderiu arti-

-

derio Konoras
miestelyje. Jis – tik dar viena

-

-

-

kadre.
Fassbenderio suvaidintas psi-

-

nus – Ridley Scotto fantastinis

Holivudo „blokbasteryje“ „Iksthew Vaughn, 2011) stebime, kaip
-

tas – koncentracijos stovykloje

-

nepasiduos Holivudo evoliucijos telaukia ne vienas.
kinas_2012/2 (318) 19

iš arčiau

Keira Knightley

I z o l da K e i d o š i ū t ė

T

kusi net Marylin Monroe ar Ansisuks vienos populia-

mas. Jos nuotraukomis, interviu,
-

Molière’o „Mizantrope“ viename
buvo nominuota garbingiausiai
aktoriams skiriamai Laurence’o
Olivier premijai. Kai kurie kritikai

teatro aktoriui Willui Knightley ir
-

-

-

-

buvo nominuota garbingiems ap-

aktore.
Kiti spaudos leidiniai tiesiog

tas. Taip atsirado ne tik populiari

ir ekranizuotos, pagal jos scenaririnkosi talentingus partnerius ir
-

klaidos. Jiems ji ir per liesa, ir per

bo tiek, kad tapo viena turtingiau-

su Ema Thompson pagrindiniame
vaidmenyje. Kartu ji tapo aktyvia
dukters pagalbininke darant karvaidino.
Taigi Keira Knightley augo me-

nimas...
-

balerina, ir dainininke, nes nuo
- „Apsivalymas“,

turtu“, mados simboliu, „Chanel“

20 kinas_2012/2 (318)

-
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iš arčiau

– 170 cm,
duomenis.
ma „taip, mamyte“ ir „ne, mamy-

ra suvaidino Rose Fleming miniseriale „Oliveris Tvistas“ („Oliver
Twist“) pagal Charleso Dickenso
Princess of Thieves“) ji tapo pa-

kai kiti vaikai vadina tave buka.
Supratau, kad mama buvo teisi,
versdama mane skaityti nuo ryto „Nekaltas melas“ („Innocent Lies“,

jamas Slovakijoje, ji kartu su drau-

2002-ieji tapo Keiros Knightley
-

kaip Bekhemas“ („Bend it Like
Beckham“). Keira ir pagrindi-

Futebol de Salao

-

tapo labai populiarus, pelningas
namo“ („Coming Home“, 1998), kur
jos partneriu buvo pats neprilygstamasis seras Peteris O’Toole’as.

taip ir liko siaubinga.“
-

-

vudo blokbasteryje – George’as Lu-

The Phantom Menace“, 1999), nes
-

Londono kino kritikai apdovanojo
tiniame kino festivalyje „Moteris
kine“ Bordo mieste ji su Parminaktorei.
vaidmuo bene blogiausioje Boriso Pasternako romano „Daktaras
vizijos ekranizacijoje. Miniserialas tapo jaunai merginai dideliu

moku vaidinti!“
(„Royal Celebration“), kur jos part-

dublere arba dalindavo autografus
prie studijos susirinkusiems Port-

<

-
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Juodojo perlo

iš arčiau

Joe Wright, 2005

-

prodiuseris Jerry Bruckheimeris.

setas. Buvo sudarytas specialus

mas, su manim dirbo nepaprasti

-

-

tam, kas nelabai malonu.“ Anot
suvaidinusia puikia aktore Julie
Christie.
ir ne svarbiausias dalykas, geras

-

-

rijos, teko nutraukti. Tiesa, akto-

Orlando Bloomas ir Johnny Deppas, ir tai dar labiau sustiprino

-

-

liarus, kad Keirai teko suvaidinti

Deppui: „Scenarijuje pirato vaidmuo labai tiesmukas. Bet jau

man smagu, kai esu rengiama senoviniais kostiumais.“

-

mavimai.
Kinnono dramoje „Apsivalymas“
(„Pure“) apie jaunimo narkoma-

gina pasaulyje!“

-

piratai: Juodojo Perlo prakeiksmas“ („Pirates of the Caribbean:
The Curse of the Black Pearl“)

-

Pirmoje dalyje Keira buvo tik de-

pirmoje dalyje, man buvo septyji. Didelis skirtumas. Manau, man

ilgesniam laikui apsistoti Holivude.
(„Love Actually“, 2003).
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domieji“ („The Jacket“, 2005),
-

torinius gabumus. Jau buvo parinkti visi aktoriai, kai prodiuse-

Penktojoje populiaraus Jane
Joe Wright, 2005) ekranizacijoje
-

lijos vaidmuo. Pagaliau ji suvaidi-

„Atpirkimas“ buvo tarptautinio Venecijos kino festivalio atidarymo
-

-

Scotto kriminaliniame trileryje
„Domino“ („Domino“, 2005) Keie
Alessandro Baricco populiarios
çois Girard).
-

-

ce’o Harvey (tarp kitko, kilusio

-

-

-

pirkimas“ („Atonement“) pagal to
paties pavadinimo Iano McEwano

savio santykius. Nuo nepaprasto
tarpusavio supratimo. Puikiausia
atsiveria kaip jautrus ir supratin-

specialiai nepriklausomam kanaKeira Knightley ir Adrienas Brody

Jie nesuprato vienas kito ir vis
labiau tolo. Keira atsimena, kaip
-

kimus. Keira Knightley vadina jos

jaunajai partnerei. Tai dar vienas
-

Joe Wright, 2007
çois Girard, 2007

mus – sako ji. – Man patinka, kad

Spauda juodu pavadino liesiausia
-

„Pavojingas metodas“,

Tie kostiumai, nebeegzistuojantys
-
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<
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John Maybury, 2008

Keiros motina Sharman Macdo-

-

-

pasakojimas apie tris internate
-

kad yra klonai, kuriems lemta
-

Massy Tadjedin melodramoje apie

ligos simptomus, konsultavosi su
neurologais ir psichiatrais. Pui-

naktis“ („Last Night“, 2010) Kei-

derio ir Viggo Mortenseno duetas,

-

-

jausmai pirmajai meilei. Keistoje
no melodramos ir gangsterinio

-

lavinto balso, subtilios plastikos,
-

riuose Sabinai teko labai svarbus

(„London Boulevard“, 2010) jos
partneriu buvo Colinas Farellas.

-

nereikalinga. Kine taip atsitinka

Keiros vaidmuo.
Davido Cronenbergo dramoje
epizodinius vaidmenis. „Skaity„Pavojingas metodas“ („A Dangerous Method“, 2011) Keira susieriaus Marko Romaneko trile- ir psichoanalitiko Carlo Gustavo
nebeteks taip elgtis“, – pasakojo
Let Me Go“, 2011) pagal Kazuo
Ishiguro to paties pavadinimo ro-

ypatinga moteris ir labai svarbi

Kareninos vaidmens naujoje Joe
Wrighto Levo Tolstojaus romano
ekranizacijoje, kuri kino ekranuo-

Toronto kino festivalyje.
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ir traukiniai
Chantal Akerman

R ū ta B ir š t o n a i t ė

T

-

(„Hotel Monterey“, 1972), be pa-

pat metu nepalieka jausmas, kad

-

kambarius – tarpines vietas, kuAtsekti tokios kino poetikos kil-

-

-

-

-

ko. Jie vieni kituose atsispindi, ir

lizmo, Naujojo Amerikos kino ir

mo vienute jo gyventojui, neretai
tapusiu kaliniu savo noru. Filme

ko. Akerman kine

Jie nuolatos apimti nepatogumo
-

ros beprasmiais dalykais. Pavyz-

-
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templiacijos, daugiau nelabai kuo ir

-
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lima pavadinti optimistiniu. Protajos gyvenimo dienas, suplanuotas
-

-

-

(„La Captive“, 2000) – beje, tai
to ekranizacija. Kaip ir romane,
baigtis destrukcijos, nukreiptos

mano mieste“ („Saute ma ville“,
-

(„La Folie Almayer“, 2011) pro-

-

-

-

-

Chantal Akerman

-

-

Motina pasakoja apie kasdienius
-

-

telius, bet ir kojas. Ekscentrika
atsuka dujas.

-

-

kadro sako: „Laukiau, kad viskas
praeis arba kad kas nors atsitiks.“

(„Jeanne Dielman, 23 Quai du
Commerce, 1080 Bruxelles“, 1975).
-
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ir teikianti intymias paslaugas. Fil-

gyvenimo Niujorko katile patirtimi,
-

iš arčiau

kupinas nerimastingo laukimo, ir
mas, pasyvumas. Tokie yra Alma-

– tiesa, tik

-

-

à New York“, 1996) Akerman tamsavo kino antipodus

-

-

laukti. Nors tai labiausiai konven-

-

taip ir svarbu, ar tas objektas bus
prastai Akerman pristatoma kaip
– populiarus ly-

vyras ir moteris kuriam laikui apPedantas psichoterapeutas atsidu-

limo laikais, tad nenuostabu, jog

– moderniame
-

-

turi bendra ne su samurajais, o

-

giminingumo. Beje, nepaliaujamas

-

problemas. Psichoterapeutui ten-

-

akademiniai diskursai geriausiai

– pacienkinas_2012/2 (318) 29
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Viena pusė Kanų kino
festivalio
Kanuose sutirštinta viskas. Ne tik žmonių eilės prie kino teatrų ar viešbučių,
bet ir reakcijos žiūrint filmus, kurie vėliau gali būti apibūdinami tiesiog kaip
tie, kurie buvo nušvilpti salėje, arba tie, kurie daugiausiai sulaukė aplodismentų
ar per kuriuos labiausiai susigraudino net garsiausi režisieriai.
S a n ta L i n g e v i č i ū t ė
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P

-

–

vykti, nors visi aplin-

(„Baad El Mawkeaa“, Egiptas).
-

biausiai susigraudino net gar-

tai

-

nuvykti. Tarptautinis Vilniaus oro
–

suvaidino Billas Murray’us bei
Frances McDormand. Gal juokas

-

-

-

Barbe“ (pranc. barzda) nepra-

-

siogiai nenusigausi.

vystoma. Pasirodo, dabar madinga

–
kitaip bandoma su jais susidoroti.
ir egiptietis Yousry Nasrallahas.

– Michaelio Hane-

Michelangelo Antonioni ar Jeanu-

-

–

plakatuose. Organizatoriai atkirto,
terijus

jei prastai – geriau jos nematyti.

-

- „Petarda“.
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Dupã Dealuri“, Rumunija) – net neabejojau, jog vienas
-

-

festivaliai

Madsas Mikkelsenas, Kanuose
-

neaplenks. Kad ir kokie skirtingi
-

nepatenka abejingumas, tad gal
-

esame narcizas.
nio“ programoje. Kad ir Davido
mas „Antivirusas“ („Antiviral“, Ka-

– Emmanuelle Riva
primena Larso von Triero „Dogvi-

a la
nesibaigs“ bei atsigamina Michairikovo nuotykiai. Vinterbergas be
-

-

-

-

ku mirtis“ nuotaikai, imi suvokti
-

akimis.
Naujasis Thomaso Vinterber-

atliekant egzorcizmo apeigas
buvo numarinta jauna mergina.
Mungiu istorijoje Alina (Cristina

ties aktuali, o gal geriau sakyti
-

-

(„Reality“, Italija). Tai dar vienas
–
-

-

– net bandyti apsivalyti nuo
<

- „U
vumas ir kiek daug blogio pasau- 2012

Déjà vu?

-

Varuose.
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K

-

-

-

Skolimowskio „Essential Killing“.
–
(Gdynia Film Festival

-

-

-

-

nymas paprastas ir nepretenzingas:

susitaikyti su negailestinga tikrove.
kutuoja – tik dalijasi savo patyrimu,
-

-

herojai yra marginalai, provincijominimalizmas siekia kur kas dau-

ir beveik pusantros valandos leisti
vyrams, ir moterims – po nosimi
-

kitos“ ar Agnieszkos Holland „Tam-

-

-

bent kelis moters gyvenimo vyrus,

sunkiai prilygo Lietuvoje jau „Kino
pavasario“ rodytam ir „Kino“ re-

suprasti, kokia buvo pirmoji karta,

pasirodo, labiau prisitaikiusios prie
„Tamsoje“ ir surinko daugiausia prialetus. Kiekvienas Koterskio, kurio
alter ego
-

puikiai papildo kamera – kartais
-

kitos“ scenarijaus autoriumi, dialo-

kartais daro keistas elipses, atitin-

-

-

-
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-

nuskurdusios Silezijos fone tiksliai
perteikia sunkiai apibendrinamas

-

-

-

einama palaipsniui – per Magiko
-

-

pirmuosius koncertus, Magiko

festivaliai

-

-

-

-

me mirusio, neteisingai vagyste
apkaltinto rumuno Claudiu Cruli-

kyla karjeros laiptais, bet tapusi

-

ir noro kilti karjeros laiptais. Ne
-

-

-

-

herojai. Jauni aktoriai Marcinas
Kowalczykas (Magikas), Dawidas
Ogrodnikas (Rahimas) ir Tomaszas
-

-

mi socialinio ar psichologinio kino

-

visuotinio „Madagaskaro“ laikais,

nuolat forsuojamas dramatizmas ir

cialusis savo laiko menas, kaip jie
- „Prekybos centras“ („Supermarket“)
kaip jie pasijunta profesionalais,
-

klos, jaunus „Esi Dievas“ aktorius
-

tame kapitalistinio darbo pragare
festivalio programoje. Tikiuosi, kad
-

-

-

pavadiname intelektualius, eks-

(Katarzyna Kwiatkowska) dirba

„Miegamajame“,

-

-

-

„Mano dviratis“,

vertybes“ apdovanotas bendros
schemos. Dawidas bando suprasti
ir parodyti ne tik savo herojus, bet

>

mia Krajowa“ kovotojo ir mirties

„Derlius“,

(„Crulic – drumul spe dincolo“) pakinas_2012/2 (318) 35
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sekliai paasakojama, kaip parti-

(Tomasz Tyndyk), kartu praleistos

dytoja nuodijo savo draugus, ko-

namus. „Miegamajame“ akivaizdus

à la François

-

-

-

mas „Miegamajame“ („W sypialni“)
taip pat buvo rodytas konkurse. Tai

-

-

-

-

lyg fantominiai skausmai. Matyt, to

savo draugus. Istorija tarsi ir papa-

Piotras Tzaskalskis vis dar tiki,
-

-

Filme „Mano dviratis“ („Mój ro-
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remiasi seniai patikrinta vesterno

-

Czop). Jis pastebi, kad brolis Franekas (Maciej Stuhr) tapo viso kaimo

-

Pasikowskis buvo apkaltintas, kad

panaudoti kaimo keliukui nutiesti.
karo metais kartais naudojosi beTas pats atsitinka Pavelui bei jo
-

ruojamus nusikaltimus. Taip buvo,
ir niekas to fakto nepakeis, kad ir
kaip bandytume. Dabar laikas susitema. Ji, manau dar tik laukia ir

dekas. Regis, gyvenime jam buvo
svarbiausia tik muzika, moterys, al-

Wojcieszeko „Paslapties“ perso-

tapo niekam nebereikalingas. Ta-

kuriuos atvirai palaiko tik Jerzy Ra-

-

-

iliustruoja spaudos konferencijoje

pratimus.
Pasikowskiui formos pratimai
-

-

-

enfant terrible
viu, kuriuose Pasikowskis nuolat

-

-

tizmo, prievartos, kraujo. Jis supa-

„Paslaptis“ („Sekret“) buvo skirtas

Edelmano ir dailininko Allano

bet vargu ar suprantamesnis dau-

>
„Esi Dievas“,

tas Pasikowskio projektas, jo pa-

Kai tik prasidėjo lietuvių kinas,
būsimieji klasikai – Vytautas Žalakevičius, Raimondas Vabalas,
Almantas Grikevičius – nesidrovėjo prisipažinti, kad žavisi Lenkų mokyklos filmais, kad mokosi
iš Andrzejaus Wajdos, Andrzejaus Munko, Jerzy Wojciecho Haso, vėliau ir Krzysztofo Zanussi
filmų. Bet ir iš lenkų šiuolaikinio
kino yra ko pasimokyti. Man regis, juose daug tiesos apie mus,
tos tiesos, kuri turi būti pasakyta,
bet lietuvių kinui, deja, vis dar
neįdomi.
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Belaukiant kino

N a ri u s K a ir y s

S

-

kuris nebijo eksperimentuoti, klys-

-

tikriausiai siekia kiekvienas rimtas
-

(Carlosas Reygadasas su savo
ir atkeliavo) vyko VI tarptautinis
Andrejaus Tarkovskio kino festiva– tik

kariai“ („Sudoeste“)
-

Andrejaus Tarkovskio knygų ekspozicija

kad tai tikrai nebuvo atrankos
-

etapus: ryte ji

–
– moteris ir va-

-

kare
-

-

sudalyvavo ir Jurjevecas – miestelis, kuriame Tarkovskis praleido

debiutiniai) – lyg Apichatpongo
-

bet ir namas-muziejus, kuriame
jis tariamai gyveno ir prie kurio
kasmet yra sodinama obelis, gra-

Tai brandus debiutas, kuris, nors ir
-

-

-

-

-

tradicijas.

klaidinti

-
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-

apsakymu, kurio centre teisuolis
-

festivaliai

erzinti.

-

-

me mieste taip pat buvo rodoma
programa „Tarkovskio konteks-

-

– Carloso
Reygadaso bei Nuri Bilge Ceylano –

kilimas prie Volgos geriausiai atklausimai svarstomi su humoru.

kitaip tariant, Le Corbusier pali-

sakymu.

– paprastu,
-

daugas Survila bei Danielius
Kokanauskis. Apskritai Lietuvos
vardas festivalyje buvo minimas

-

puikiu ritmu ir jausmo perteikimu

„Dirigentas“. Bagdono balsas buvo
-

liest planet“, JAV), kuris susitel-

kitaip nei Kanuose

-

– vienas
-

– kaskart pamatydaatsiveria kino vaizdinyje. Ceylanas

–
sekmadienio“ („De jueves a dokite duris ir langus“ („Abrir pu-

Julia Loktev, 2011

seansuose, kurie tiesiog laukia
kino – post tenebras lux.

-

>

-

festivalio programos dalis, pavyzkinas_2012/2 (318) 39
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Keršytojai (The Avengers)
Režisierius Joss Whedon | Scenarijaus autoriai Joss Whedon, Zak Penn (pagal Stano Lee, Jacko Kirby kūrinį) | Operatorius Seamus McGarvey
Vaidina Robert Downey jaun., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård,
Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Gwyneth Paltrow, Jerzy Skolimowski, Harry Dean Steanton
2012, JAV, 142 min. Platintojas Lietuvoje Forum Cinemas
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Keršytojai (The Avengers)
Režisierius Joss Whedon | Scenarijaus autoriai Joss Whedon, Zak Penn (pagal Stano Lee, Jacko Kirby kūrinį) | Operatorius Seamus McGarvey
Vaidina Robert Downey jaun., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård,
Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Gwyneth Paltrow, Jerzy Skolimowski, Harry Dean Steanton
2012, JAV, 142 min. Platintojas Lietuvoje Forum Cinemas

minties, beliks tik spjaudytis ir
-

nei Jums.

bendra su gyvenimu, o kino is-

dividualiai prasmingomis, tarp

Jis ypatingas tuo, jog superherojumi
– pavirsta ne

patirties juos stebint atsiveria
maloni praraja. Lieka paprasta

rio dalis ir aktoriaus Marko Ruffalo akyse bei
intonacijose galime tai pajausti. Pats Halkas

filmo egzistavimo prielaida. Toks
jis ir buvo sumanytas. Piktintis
-

jas: kaip jie tapo superherojais ir

gyvulys

Amerika ir dar keli juokingai ap-

-

-

nelyg Aristofanas – vadinasi, ant
–

legendas.
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gaus kostiumu). Nors mimika ir tekstai menkai
-

kia filmui lengvumo.

kino teatras

-

vienos paslapties.
ir padaro filmais
klausti: „O kas toliau?“ ar mylimam persona-

Chriso Evanso Kapitonas Amerika

gilumos taip, jog atrodo, kad tai
daryti jam skauda. O jo brolis,

–

Hiddleston) neskraido, neturi
-

taip sakant
Bestuburis gerasis herojus su timpomis ir spalvotu skydu net pavoir Toro lyg ir mezgasi tai, kas gajuokina, keliais tyliais judesiais

filme tie keli dialogai egzistuoja
à la
filme ne viena. Kai kurios net
-

filmo autoriai paskandina akto-

filmo vaizduojamam laikui, kai
-

RAM

NAS PRONCKUS

Renneriui buvo daug malonesnis,

Dar pasirodo Toras (Chris
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Tim Burton | Scenarijaus autoriai Seth Grahame Smith, John August
| Operatorius Bruno Delbonel
Vaidina Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Eva Green, Jackie Earle Haley, Jonny Lee Miller, Bella Heathcote, Chloe Moretz,
Gulliver McGrath, Ray Shirley, Christopher Lee, Alice Cooper, Ivan Caye
2012, JAV, 112 min. Platintojas Lietuvoje AcmeFilm

Stilius – dar ne viskas

-

tos pramogos, kuri bent jau man

neargumentuotai ir skubotai.
– XX a.
-

moka,

jo palikuonys – Elizabeta ir keista
roji neturi nieko neigiama – ji
juojamam ar stilizuojamam da-

ir kino siaubo klasika, Burtonas

-

pacifistai hipiai, postringaujantys
W. Mur-

-

-

-

„Black Sabbath“ plakatais, filme pasirodo ir pats
save vaidina tuo metu itin populiarus roko dai-

-

liuose“.
Filmas sukurtas remiantis garsiu JAV televizijos serialu, kurio

-

-

–

(juk vampyrai nemirtingi!) moty– vampyrus,
raganas, vaiduoklius, vilkolakius,
-

jausmo. Ar tik ne metas Timui Burtonui keistis?
G E D I M I NA S K U K TA

-
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Wes Anderson | Scenarijaus autoriai Wes Anderson, Roman Coppola | Operatorius Robert D. yeoman
Vaidina Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Jared Gilman, Kara Hayward, Jason Schwartzman, Bob Balaban,
Lucas Hedges, Charlie Kilgore, Harvey Keitel
2012, JAV, 94 min. Platintojas Lietuvoje Incognito Films

–
Netiesa, kad pragaras gerais
-

darbuotoja), Billas Murray’us ir Frances McDor-

Barzdotas pasakotojas jau pir-

rimtu balsu, kuris suteikia salei
akstino tyliai kikenti. Tuomet
nei visuose kituose. Jis taip tuo
-

Siuzi (Kara Hayward) ir Semas
-

Kai susitinka du draugai ir vie-

– at–

-

-

tys nemaloniausi aspektai – nuot.
vas
ekrane, o linksmasis draugas nesusivokia parodyti supratingumo

rodoma filme, neegzistuoja, toks
jausmas
-

-

nesikalba, o tiesiog manifestuopasiims, priklauso nuo kiekvieno
individo idealizmo kiekio kraujyje
ir atvirumo.
Kiekvienas filmo fragmentas
nas kadras
sakinys
dersonas galvoja ir filmuoja kaip

sant to, ir vieniems, ir kitiems bus malonu. Tarsi

R A M NA S P R O N C K U S

vaikams, o ne suaugusiems yra
-
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øy)
Marius Holst | Scenarijaus autorius Dennis Magnusson
Operatorius John Andreas Andersen | Vaidina Stellan Skarsgård, Kristoffer Joner, Benjamin Helstad, Trond Nilssen, Morten Loystad, Daniel Berg,
Odin Ginesson Broderud, Magnar Botten
Planetos filmai

Saiko ilgesys, arba

nors viskas, lyg pasibaigiantis sap-

–

Filmas puikiai sukaltas, bet

remtas tikrais faktais, bandoma
-

kad tai – „tikra istorija“, tampa

jis prarandamas, man regis, prasideda vulgaru-

talumo sunaikina kartais sublyk-

– tai „visa
Jis nesugeba tapti gyva metafora, nes filme tam
-

mo nepraradusiam jaunuoliui, po
-

–

situacijos (svarbiausia ir nuolat
pasikartojanti – tai pasirinkimas

– ne. „Turino arklyje“
yra idealus saikas, pusiausvyra tarp pasakojimo,

-

-

slysta pertekliaus burtais. Nors

-

kova, visa ko perteklius panar-

Kita vertus, pagalvojau, kad

-

-
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namų kinas

-

suformuluoja bene visi trys, kad
-

nesuprantamus poelgius ar spren-

– prie
-

Pavojingas metodas
(A Dangerous Method)

(Iron Lady)
Phyllida Lloyd
Vaidina Meryl Streep, Jim Broadbent,
Richard Grant, Alexandra Roach,
Iain Glen, Harry Lloyd,
Olivia Colman, Geofrey Howe ir kt.

melodrama
-

-

David Cronenberg
Vaidina Keira Knightley, Michael
Fassbender, Viggo Mortensen,
Vincent Cassel, Sarah Gadon
2011, D. Britanija, Vokietija, Kanada,

2011, D.

Biografinė drama . Sena moteris
-

– filme cituojamos

Drama . 1904-ieji. Keliu lekia juoda

-

mergina. Karieta sustoja prie Ciu-

–

-

-

-

skiriasi nuo realaus gyvenimo. Ir
tai ne viskas

ir pieno kainos. Senoji moteris
ti pieno gali baigtis labai blogai.

ne geriau
demencija, prarasti emociniai ry-

galima pamatyti, kad ji vaizduoja
–

– Sabina Spielrein tampa beveik pavyzdinga universiteto

chaelo Fassbenderio Jungas – su

Jungas nelabai pasitiki savo meto-

Mortenseno Freudas – su storu
mo psichoanalitikas yra Vincent’o
Casselio Otto Grosas – daktaras ir
-

posakiu: „Sic transit gloria mundi.“
– plieno spalvos,
m.
epizodai – pokalbiai su vyru, jaubai gaila, bet tikriems politikos
-

nas audringas ir su mazochizmo
kvapeliu. Na, o toliau – romanas
-

-

–
dialogai, kuriuos dramaturgas ir
scenaristas Christopheris Hamp-

choanalitikai pavojingi tik patys
-

jis
ir protingi pokalbiai apie tai, kas

NIJOL

N D R I JAU S K I E N

Freudas mano, kad dominuoja sek-

yra apytikriai tokia – jeigu suprasite, kad pasaulis yra toks, koks

kad yra ir paslaptingas mistinis ly-

N. A .
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lietuvių filmoteka

Su(pa)prastintas pasaulis
Lietuviškų „Kino pavasario“ premjerų įspūdžiai
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„Aš esu Goda“, rež. Armas Rudaitis, 2012
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lietuvių filmoteka

„Kino pavasario“ programoje „Lie-

-

–

bet ne svarbiausia, ir vieniems tai

-

Tai dar ne visai kinas, veikiau
imdavo gluminantis jausmas, kad
-

rodomi „Kino pavasaryje“.
Kas, kad neprastai nufilmuota, kas, kad istorija papasakota,

Filmas „1455, 1456“

kad istorija pasakojama atbulai, ir filmo eigoje
– kaip savaran-

-

pratybos. Gal tai labiausiai ir suglumino
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matytuose veiduose, kambariuose,
-

lietuvių filmoteka

-

– tai irzlu-

-

seka antras susitikimas su prie
-

sumeluota, gimti jausmui, judesiui, – pasaulis ir

-

Filme

-

-

lis“, kolekcionuojantis nutikimus,
tai yra ne tas, kuris dalinasi (kaip

–

-

–

(Armas Rudaitis studijuoja
-

-

(1455, 1456) ir pakabina ant sie-

– draugo

– jo
-

-

-

-

„Miela Terese“

-

-

- „1455, 1456“,
U
na „1455, 1456“, taip pat kalbama

-

<

-
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lietuvių filmoteka

nimas, tikriausiai neperteikiantis

Pagrindinis filmo

–

(Giedrius Tamo– jau-

filmuose ar knygose perskaityta,
estetizuota patirtimi. Tam, kas
sugalvota, visad stigs pagrindo,

– tikrai

maskuoti tylai ir nykuliui sukviesti „draugai“,

-

pamatytas vaizdinys

-

kartais man jo jau buvo per daug,

–

bet tai
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-

-

lietuvių filmoteka

-

maskuoti. Gal tai, kad pasaulis nesupaisomas ir

-

vos stirnos blausus atspindys, jo
dabartinio gyvenimo veidrodis.

-

dytu sentimentalumu. Pavojingu
-

langelo Antonioni filmas „Fotopadidinimas“ (1966),

-

nejauku arba jie erzino) suveifilmo realizmas – juk jokio vaiko
-

aptartuose filmuose. Pati tikriau-

(An-

Kaip visai neblogas komenta-

„Sublimuosimas, bet atsakymas tikriausiai
labai subjektyvus. Pagrindinis vei-

-

laukia mirties. Belaukdamas prisi-

akimirka

<

mena kitoje festivalio programoje

I eva To leik y t ė
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lietuvių filmoteka

Operatorius
Vaidina
2011, 45 min. Lietuva, Ispanija

je, kai Laimonas pabunda priepradininkus pretenduoja Romas
Zabarauskas ir jo „Pornomelodrama“ bei Sauliaus Drungos
-

-

-

Net pagailo talentingojo Mariaus
-

-

-

-

Paskui yra epizodai teatre,

– ilgi
plaukai, tranzistoriai, kuriuos lituoja Laimono draugas, net moto-

parodyti Laimono santykius su
-

homoseksualus, jis dirba teatre,
kurio spektaklius pats kritikuo-

-

kalbis, atvirai nemandagus, jo
liepiamosios nuosakos ir nepasitenkinimo intonacijos, kalbantis
su bendradarbiais: „Dirbam, dir-

lis

-

niais batais avintis milicininkas,
-

Ja patiki tik tada, kai jauti emoci-

Laimonas ir KGB karininkas – net
-

-

-

„Atsibodo stumdytis su persona-

-

tardo KGB karininkas. Laimonas
-

-

-

-

tik kyla klausimas, kaip tai dera
chronologijos, Laimonas ne tik
–
filmo pabaigoje jis toks pat kaip

tai prismaigstyta nuo pat filmo

tada kalba filmo pavadinimas?
stambiu planu rodomas jo tran-

pateiks kaltinimus merginos nukad merginos jo nedomina, nes
jis „kitoks“, karininkas atsakys:

utriruota neapykanta „kitokiems“

„Mano karta pasirinko dvasinio to-

kai teatre statomas dekoracijos

milicininkai, tardytojas. Suprantu,

-

jis bando su „techniniu persona-

-

-

bet tokia epochos „stilizacija“ at-

kartais pasako labai daug. Ar

izoliatoriuje filmuoti epizodai
-

-

-
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suture. Beje, kaip
-

teatro direktorius garsiai skaito

lietuvių filmoteka

-

dialogus, nes tie, kurie nuskamba
filme, atrodo dar dirbtinesni. Bet
-

-

vojau, kad filmas – geriausias

Videomenininko patirties tam
mui, tam, kas madingai vadinama
researche
-

-

jos interpretacija. Nors Lietuvoje videomeno ir
eksperimentinio kino ribos vis dar traktuojamos

vadina vaidybiniu filmu.
-

-

-

kad nelabai gilinosi, kaip konkre-

diskusijas apie Holokausto pasekmes visuomenei,

-

-

tosios fotografijas.
-

-

kino festivalio Forumo programoje – homoseksu-

-

-

-

-

IVIL

IPINYT

nepavyko.

cijos prasilenkia su rezultatu.
aktoriais ir su garsu, bijau, kad
nelabai suvokia ritmo, spalvos

-
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lietuvių filmoteka

Diskoteka («дискотека»)
Rudolfas Levulis |
Alina orlova | Prodiuseris
2012, dokumentinis, 40 min.

ro vaikai, kaliniai, transvestitas,
Rudolfo Levulio „Diskoteka“,
-

-

-

-

vulio kamera juos fiksuoja vienaip
apsirikti

-

-

je), groja ir dainuoja (epizodas su
Alina Orlova prie pianino), treni-

-

demonstruoja tatuiruotes (kali-

ankstesniame menininko darbe „1, 2, 3...“ (2008),

-

tai atrodo kaip erzinantis neatitikimas, nesukim-

ilgainiui pasiteisina ir tai. Alinos Orlovos dainos

a priori

-

-

-

jos mechanika, tokia svarbi visam
-

Orlovos koncertus kaip dainas lydinti videoinstaliacija) „Diskoteka“
atrodo artimiausia videomenui. O
manifestacijos aktas
centruose.
Taigi Levulio nufilmuoti vaiz-

istorijos (tai dar vienas video-

pradeda funkcionuoti kaip katalizatorius, suku-

– videono segmento prie kito – baigiasi

„diskoteka“.

– paaugliai, sinchroninio plaukimo mer-

-

staiga supratau
tyti pabaigoje, kai po scenos su

-
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informacija

Kur kertasi medijos – gimsta naujos

ge“), kur auditorijos dalyvavimas

-

kiai prieinama ne tik tarptautinei
-

Desk Lietuva“ organizuotoje konfe-

istorijos tampa spektaklio dalimi.

-

Po „Cross Media Zen“ apie susi-

sijos ir tarnybos. Man susikertan-

, tarp-

ribas. Jie gali tapti prieinami bet
kuriam pasaulio gyventojui. Antra,

-

galios. Mano vizijos, turinio, pasa-

-

-

sukurti kelis gerus produktus, lengviau juos komercializuoti, nes jie

-

sakojamomis istorijomis. Kinas tai
-

tojus – knygynuose ir bibliotekose,
nomas realias ir virtualias erdves –

-

skaitytuvus ir t.t. Spausdintiniais
-

bet kas gali kurti bet kaip?“ Esu

bendrauti, moderuoti, generuoti
-

sako, kad susikertan-

-

remiantis knyga, t. y. be jos ekra-

keliais kanalais: televizija, interkomentuoti, diskutuoti, jaustis
-

pat taps kitoks, daug socialesnis,

tuomet tiesiogiai ar netiesiogiai
knygos scenarijus perkeliamas

Filmai pagal knygas prideda pa-

-

aplinka, kurioje dabar gyvename,
-

gamintojais ir pan.), tai vadinamokinas_2012/2 (318) 57

svečiai

Mane domina tai, kas nematoma

pa – nauji vardai“ buvo rodoma

ko pagrindinis prizas ir festivalio

-

-

carijoje grojote roko muzikos

buvo nauja. Tad pirmieji metai Lo-

-

tiek nustebintas, kad pavyko. Tai
-

niekad smulkiai neanalizavau to

-

vaidybinio filmo asistentu Holivu-

-

-

-

geras pasirinkimas. Krzysztofas

Tomaszewskis.

kas. Koks buvo impulsas papasajis

-

-

giausias. Ar kurdamas savo filmus
prisimenate Mokytojo pamokas?

incidento liudininkais: chuliganai
priekabiavo prie merginos. Vienas
–

svarbius dalykus, kurie labai pajo pastabas net apie smulkmenas,
-

-

-

greit supratau, kad tai ne mano
pasaulis ir ne mano herojai. Tada
-

-

-

t. y. kad viskas, kas rodoma, turi

Aplink mus kartais vyksta negeri
-

kai filmas jau baigtas, pagalvoju,
sukelti gali daug kas. Stengiuosi

-

svarbu.

-

-

kai filmas buvo baigtas, regis, Puskurdas dar ir buvo akivaizdus.

studijuoti kino. Nuo tada, kai man
-

-

yra labai atviri, pasakoja apie save
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svečiai

-

Tada supratau, kad tai, kas mane
giasi, kaip viskas tarpusavyje su-

-

-

kitaip. Supratau, kad kinas duoda

kad viskas gerai, kad Alfredas bus
-

Emigrantai, apie kuriuos pasa-

tai labai sujaudino – mano reakcija,
nimas persekiojo mane ilgai.

Pastarojoje dauguma buvo 9-ojo
-

matoma, dalis ne, ir mane domina
-

Tai bus serialas. Bandysiu kurti
-

emigracija – visada emigracija. Pripatyrei pirmuosius pakilimus ir

-

„Drąsa“, 2011

kiekvienam projektui, net televiziniam, rengiuosi kaip vaidybiniam
filmui, kuriame pirmiausia pasako-

gerai susiklostys, planuoju filmuoti
kitais metais. Veiksmas vyks Lenki-

gamybos filmas. Daugiau pasakyti
negaliu, viskas dar tik derinama.

gerai vienam prie kito prisitaikyti.
-

Ne.

Ar tame filme pamatysime
pasirinkimo klausimas. Jis gali
kurti lengvus ir populiarius filmus

tesnio bendro darbo patirtimi?
-

– jie buvo pora,

sunkius filmus apie svarbius ir
skausmingus klausimus. Ar Jums
klos scenarijaus dirbtuves „Ekran“.

ma, apie aktorius, kuriuos labai

-

paskui 16 mm juostoje, tad pati dialogus, situacijas ir nufilmuoti.

– tai taip pat
dalykus, nes bailumas – labai inty-
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aktoriai man
Juk galiausiai tai jie suteikia gy-

-

TA D E U S Z TO M A S Z E W S K I

svečiai

Tarp dokumentinio ir vaidybinio kino
Pavelu Kostomarovu
Filmas „Taikus gyvenimas“ – apie
torius Pavelas Kostomarovas. Fes-

-

jie engiami.
Manau, kad ksenofobija giliai

tave myliu...“. Jaunieji filmo herojai sakysiu.
gyvena Rusijos provincijoje, Rostove.

eksperimentas su kino kalba, filmas

nio ir vaidybinio kino. Ribos tarp
realaus gyvenimo ir dramaturgijos.
Ar tai naujas gero kino receptas?
jome ir manome, kad jis naujas,

Ar sutinkate su kritikais, kurie
listiniais“ ar „postpostmodernistiniais“? Ar kritika jums svarbi?
Mano manymu, Rusijos kino
procesu.

tik karves ir piktinosi ilgais kaseptynerius metus. Labai ilgai ir
riaus Aleksejaus Germano gyveManau, kalta ji pati. Jei nemorecenzijos.

-

vyksta vieno garsaus menininko
galvoje.

„Aš tave myliu“, 2012

projektus?
Kino finansavimas Rusijoje – ab-

kad ribos tarp dokumentinio ir

bendradarbiaujate su Sergejumi
Loznica, Aleksejumi Popogrebskiu
-

darbus vertinate?
Man patinka Nikolajus Rastorgujevas ir Antoine’as Cattinas.

Ir paskutinis klausimas – ar pavy-

kurti filmus pats?
gyvenimas“ nebuvo rodyti Rusijoje,

„Kadencija“ („Srok“).

-

draugas Antoine’as Cattinas. Atsi-

Rusijoje?
festivalis, – red

-

Tokio kol kas nesutikau. Manau,
kad tokie prodiuseriai egzistuoja,

su prodiuseriais, o patys savo fil-

jis neseniai rodytas Atvirame
Rusijos festivalyje „Kinotavr“.
–

kas nepasiekiama, supratau, kad

S A N TA L

T

-

-

mas“, „Transformatorius“?
-

-

juos ir nufilmavau.

vo akimi.
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kino istorija

Legendinis Waltas Disney’us

R a i m u n da s M a ri u s L a pa s

Pusbroliai animatoriai

-

Pirmiausia tai – Frankas Onaitis (g. 1918). Jis animatoriaus kar-

keliones“ („Gulliver’s Travels“). Po
-

binti Disney’aus studijoje. Onaitis

skyriuje. Dalyvavau kuriant televi(„Man in Flight“) ir „Tavo draugas
atomas“ („Your Friend the Atom“).

Iwerkso, „Harman-Ising“ bei „Fine

-

prie leidybos ir atgal. Teko dirb1961). Nuo 1968 m. Tony dirbo animatoriumi televizijoje. Jo paskutim. – tai

the Great Space Chase“). Tony Pa(„The Art of Skiing“), „Dvejojantis
drakonas“ („The Reluctant Dragon“) (visi 1941), „Mikio gimtadie-

Jamesas „Jim“ Pabianas (1909–
bos keliais kaip ir jo brolis Tony.

Walt Disney

Films“

-

„Hanna-Barbera“ studijoje kurda-

Olympic Champion“), „Kaip sugau-

(„The Addams Family“).

su savo pusbroliu Tony Pabian
„Western Publishing“ leidykloje
tyje
- „Varliuko Flipo“ („Flip the Frog“)
serijos animacinius filmukus Ubo
Iwerkso studijoje. 1933–1938 m. jis
– netrukus
zo „Andy Panda“. Jimas Pabianas
nas Disney’aus studijoje nedirbo,
Kitas Amerikos lietuvis, 1929 m.
niukas Pablas“ („Dumbo and Pablo
m. lapkla reklamos tikslais nemokamai
ney’aus kino studijoje. Tai buvo
1956 metais. Kadaise Tomas man
kolekcininkai man tvirtino, kad Pa-

filmuose „Marsas“ (t.y. „Disneyland: Mars and Beyond“, 1957 m. –
R.M.L. past.
lis“ („Magic Highway“).
1958 m. Tomas paliko Disney’aus
(„Goofy Classics“, „Rescue Rangers“
-

fon Dreikas“ („Ludvig von Drake“),
-

Disney’aus studijoje
–
ma
mama Margarita ir brolis Benito –

itin reta ir labai vertinama. Savo
cherio studijoje – tai buvo „Kiemo

62 kinas_2012/2 (318)

tituto Donas Grahamas ir Billas
-

perklausoje Disney’aus kino stu-

kino istorija

liko JAV kinematografijos aukso
fonde kaip geriausias Disney’aus
studijoje sukurtas filmas.
Ann Jillian vaidino ir keliose
populiaraus Disney’aus studijos
televizijos serialo „Stebuklingas
(„Walt Disney’s Wonderful World
of Color“, 1961–1969) serijose.

Hopkinsas, Johnas Malkovichius,
Robin Wright Penn bei Angelina
Jolie.
2007 m. „The Walt Disney Company“ nupirkus „Image Movers“,
Zemeckio firma tapo „Image Mo- „Walt Disney Concert Hall“ – ne
Carol“). Filme vaidino Jimas Carrey,
Gary Oldmanas, Colinas Firthas.
rumo, 2010 m. „The Walt Disney
Company“ ir „Image Movers Di-

-

-

bus baigtas filmas „Marsui reikia
-

imperija

„The Walt Disney Company“ prezidentas Alanas Bergmanas tvirtino,

-

– Holivudo prodiuseris,
-

-

Vytautas Petrulis.

Zemeckis. Apie jo nuopelnus Ame-

1998-aisiais jis tapo „Disneyland
-

-

Ann Jillian filme „Ruoniukas Semis“ („Sammy Way Out Seal“, rež. N Tokar, 1962)

Tom Yakutis

Amerikos lietuvis (beje, taip pat
jog „Image Movers Digital“ taps
„Universal Studios“ nuosavybe.

Toronto universitete. Kanadoje

– suprojektuoti du kino teatrus su 360

firmose, kol 1980 m. kartu su
Waltu Disney’umi ir jo imperija?
Kartu su Jacku Rapke ir Steve’u
Starkey Robertas Zemeckis 1997 m.

Company“.

-

tasis“, „Beovulfas“, kuriuose vaidiFordas, Michelle Pfeiffer, Anthony

–
tai ne tik penki kurortai, 11 te-

objekte vienu metu. Kaip prisi-

Anot Vytauto, jis beveik metams
buvo „paskolintas“ „Frank Gehry
Partners“ firmai.
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feljetonas

K

Lietuvoje prasideda
sausio pabaigoje:
-

niai tariant, keistoko pavadinimo
-

mus dabar neapsieina be kino po
atviru ar kitokiu dangumi. Beje,
-

jas. Kino festivaliams Lietuvoje

kart atsakau, kad netapo, nes kino
Holivudo produkcija, o svarbiausi
kia, arba rodomi kokio nors fes-

tivaliai paprastai auga kartu su
produktu, nes kiekvienas programos filmas pristatomas kaip geriausias, genialiausias, daugiausiai apdovanotas. Suprantu, kad

metus. Pasitaiko ir taip, kad viename mieste festivalis neprigyja,
o kitame suklesti. Tai – taip pat

-

-

-

sias pavyzdys

-

niu lokiu“ ir „Oskaru“ geriausiam

– vis

tada jau suskamba „Kino pavasario“ fanfaros. Paskutiniais metais „Kino pavasaris“ jau net ir ne
festivalis – kino maratonas vien

mas“. Pernai keliskart parodytas
Kauno festivalio programoje, jis
-

cijos.
bimai, bet kartu ir greit suvieno-

necijoje apdovanotas Aleksandro

patiems svarbiausiems pasaulyje
kino renginiams, kiekvienas festivalis turi kokias nors dirbtuves,
-

-

-

-

-

sivaizduoja, kokia kova vyksta
nis, kas susitars su platintojais,

o filmo rodymo, pristatymo, net
-

-

butikas ir lieka butiku – tai jau ne
ar sugebu.

drauti su jo autoriumi ar tiesiog
-

netikiu, kad lietuviai staiga tapo
tautinis Kauno kino festivalis,
macinis „Tindirindis“, o tada jau
ranka paduoti iki „Scanoramos“,
navijos kino panoramos ribas ir
-

nuolat aptiksi kino juostoje rodomus klasikinius filmus. Pavyzkonkursas toks varganas (beje, jo
Ingmaro Bergmano filmus. Bijau,
-

-
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-

laikinio kino skirstymas pagal ly-

ar Rusijoje, kur egzistuoja senos
autorinio kino tradicijos. Reng-
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