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Praėjusiame

žurnalo numeryje išreiškėme viltį, kad įkūrus Lietuvos kino centrą – specialią instituciją, atsakingą už valstybės politiką
kino srityje, kino kūrybai ateina šviesesni laikai. Deja, pirmojo Kino
centro vykdyto kino projektų konkurso rezultatai buvo tikras akibrokštas
Lietuvos kino bendruomenei. Apie tai jau rašyta spaudoje, buvo paskelbti
Lietuvos kinematografininkų sąjungos susirinkimo, Animatorių ir Dokumentininkų gildijų vieši kreipimaisi, kuriuose reiškiamas susirūpinimas
dėl animacinio, dokumentinio, apskritai autorinio kino ateities.
Iš Lietuvos kino centro ir jo direktoriaus Rolando Kvietkausko atsakymų, kuriuose remiamasi galiojančiais teisės aktais, tiesą sakant,
sunku ką nors suprasti. Tačiau surizikuosime iškelti vieną prielaidą: gal
Viršelyje: Šių metų Kanų
netyčia, o gal visiškai sąmoningai šiuose dokumentuose kino kūrybos
kino festivalio programą
sąvoka pakeičiama kino industrijos sąvoka. Pateiktų paraiškų kiekis „Ypatingas žvilgsnis“ atidarė
esąs aktyvus kino industrijos ženklas, didelė kino industrijos dalis
Sofios Coppolos filmas
esanti suinteresuota maksimaliai objektyvios ir aiškios finansavimo „Elitinis jaunimas“.
sistemos sukūrimu ir pan. Tarsi LKC būtų atsidūręs ne Kultūros, bet
Apie festivalį skaitykite
Ūkio (ar kažkokios industrijos) ministerijos reguliavimo sferoje.
8–11 psl. Lietuvoje filmas
Ką galėtų reikšti tokia retorika? Mūsų nuomone, – kad pagrindiniu
rodomas nuo birželio 28 d.
kino valstybinio finansavimo dalyviu tampa nebe kūrėjas, o prodiuseris,
ne originalios meninės idėjos, o „konkurencingi“ projektai, turintys
potencialo „rasti savo žiūrovą“. Toks nacionalinio kino prioritetų poslinkis kelia pagrįstą nerimą.
Kai 1990 m. velionis režisierius Raimondas Vabalas sukvietė į Kino
sąjungą iniciatyvinę grupę lietuvių nepriklausomo kino modeliui sukurti,
buvo vieningai nuspręsta, kad svarbiausias uždavinys yra atskirti kūrybą
nuo gamybos, atskiriant pastarąją ir nuo valstybinio finansavimo svertų.
Tai tapo neginčijamu valstybinės paramos kinui principu daugiau nei
dvidešimčiai metų. Dabar jį bandoma (tiesiogiai ar netiesiogiai) apeiti, nes
„kino industrija“ nedidelės rinkos sąlygomis yra ne kas kita kaip gamybiniai (pavadinkime) interesai, pretenduojantys į valstybės finansavimą.
Atsakydamas į kinematografininkių sąjungos susirinkimo rezoliuciją
LKC primena, kad „ne tik Lietuvos kino centro, bet ir ES audiovizualinio sektoriaus politiką formuojančių institucijų nuostata yra ta, kad
tai, kad filmas sulaukia komercinės sėkmės, savaime nereiškia, kad
jis neturi kultūrinės reikšmės“. Būtų sunku nesutikti. Žinoma, kad
nereiškia, nors pasitaiko ir nedažnai. Tačiau juk kalbame apie kūrybinę paraišką – pradinę projekto stadiją, – kuri turėtų būti vertinama
remiantis kūrybiniais, o ne numanomos komercinės sėkmės kriterijais.
Nebent LKC imasi atsakomybės tokią sėkmę modeliuoti.
„Kino“ skaitytojams apgailestaudami turime pranešti, kad sena mūsų
svajonė išleisti bent po 6 numerius per metus, įkūrus LKC, netapo
tikrove. Naujoji Kino taryba skyrė „Kino“ paraiškai tokį nedidelį finansavimą, kokio nė karto nebuvome gavę jai veikiant prie Kultūros
ministerijos. Kodėl? Galime tik spėlioti, motyvuoti savo sprendimo
Taryba nepasivargino. Galbūt todėl, kad projektą šiemet rimčiau parėmė
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Taigi, pridedu – atimu, o
suma lieka ta pati. Tad ir šiame žurnalo numeryje rašome apie jau kiek
nutolusius dalykus. Daugiausiai – apie inspiruotus „Kino pavasario“.
Antai, mirė nonkonformistas rusų režisierius Aleksejus Balabanovas,
o Narius Kairys, rašydamas recenziją apie jo filmą „Ir aš noriu“ šito dar
nežinojo. Festivalyje buvo daug gerų filmų, įdomių svečių, be to, dar
buvo Kanai ir t.t. Skaitykite.
Iki pasimatymo rudenį,
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netrukus

trumpai

Kulinariniai filmai –
madingi

Jennifer Lawrence vaidins Susanne Bier dramoje
Už geriausią moters vaidmenį šiemet „Oskaru“ apdovanota Jennifer Lawrence prodiusuos ir vaidins pagrindinį vaidmenį danų režisierės Susanne Bier filme „Paveldėjimo taisyklės“ („The Rules
of Inheritance“). Tai Claire Bidwell Smith prisiminimų ekranizacija. Būsimo filmo herojei buvo vos
keturiolika, kai ji sužinojo, kad tėvai serga vėžiu. Mergina bandė susitaikyti su situacija, bet vis
labiau pasinėrė į didmiesčio pagundas. Vaikinai, alkoholis ir narkotikai lydėjo Kler kiekviename
žingsnyje. Kai tėvai miršta, dvidešimt penkerių Kler lieka viena pasaulyje ir išgyvena visas penkias susitaikymo su mirtimi stadijas: neigimą, pyktį, apmąstymą, depresiją ir susitaikymą. Kritikai rašė, kad Bidwell Smith knygoje itin nuoširdžiai pasakoja apie savo gyvenimą. Dabar ji yra
psichoterapeutė ir padeda žmonėms susitaikyti su artimųjų praradimu. Kol kas Bier baigia filmą
„Serena“, kuriame taip pat vaidina Lawrence. Jos partneris šiame filme – Bradley Cooperis, su kuriuo kartu jie vaidino „Optimisto dienoraštyje“.

Lasse Halströmas studijos „Dream
Works“ užsakymu ekranizuos Richardo C. Moraiso romaną „Šimto
žingsnių kelias“ („The Hundred
Foot Journey“). Pagrindiniai jo
herojai – jaunuolis Hasanas iš Indijos ir ekscentriška prabangaus
restorano savininkė. Hasanas –
apsigimęs kulinaras, kilęs iš šeimos, kurios kelios kartos gamina
maistą ir turi užkandines. Dabar jie
persikėlė į Londoną ir atidarė ten
užkandinę. Už šimto žingsnių nuo
jos įsikūręs ponios Melori restoranas. Iš pradžių jos požiūris į indus
priešiškas, bet palaipsniui santykiai taps draugiškais. Ponios Melori
vaidmuo pasiūlytas Helen Mirren,
kuri 1989 m. suvaidino pagrindinį
moters vaidmenį šiek tiek kitokio

VDFF
2013.09.19–29
Vilnius, Kaunas

Jubiliejiniame VDFF vyraus
herojų gyvenimuose
dalyvaujanti dokumentika
Ne stebėtojas iš šalies, o aktyvus dalyvis. Taip galima apibūdinti
dokumentinį kiną, kuris šių metų
rugsėjo 19–29 d. dominuos 10-ojo
tarptautinio Vilniaus dokumentinių
filmų festivalio (VDFF) programoje.
Festivalis klaus, kodėl dokumentinio kino kūrėjai atsisako distancijos
ir pasitraukę iš stebėtojo pozicijos
tampa filmų herojų gyvenimo dalimi. Ar toks elgesys sąžiningas?
Draugiškas? O gal žiaurus?

„Vieno kadro“ filmavimo techni- giamai vers svarstyti, kaip per detampa neatsiejama savo pasakojaką Helmrichas atrado 10-ajame
mos istorijos dalyve. Kodėl Arkus
šimt metų keitėsi VDFF žiūrovas ir
dešimtmetyje, nusprendęs iš vai- jo dokumentinio kino suvokimas,
priėmė tokį sprendimą ir kaip (ar)
tai keičia filmo kūrimo procesą, dybinio kino pasukti į dokumen- kaip kito pats dokumentinis kigalima bus paklausti pačios auto- tinį. Jis nenorėjo būti paprastu
nas, kūrėjo santykis su aplinka,
situacijos stebėtoju iš šalies. Ne- herojais. Be įprastinių festivalio
rės, kuri viešės festivalyje.
norėjo ir manipuliuoti žiūrovu. programų – pagrindinės, konkurDokumentinio kino kūrėjų
Tai būdinga vaidybiniam, bet ne- sinės, specialiosios ir retrospeksantykis su fiksuojama akimirka
priimtina dokumentiniam kinui: tyvos – VDFF repertuare laukia
ir savų emocijų perteikimas – ne
tik neišvengiamas, bet ir būtinas „Ir tada suvokiau, kad geriausias
dar viena staigmena. Tai „Meno
olando Leonardo Retelio Helm- būdas nemanipuliuoti yra pačiam
avilio“ iniciatyva suskaitmenintų
tapti filmuojamos aplinkos dali- ir restauruotų lietuviškų klasikiricho filmų elementas. Tam jis
mi. Tai nereiškia, kad turi fiziš- nių filmų septynetas: Almanto Gripasitelkia „vieno kadro“ (Single
Camera Shot) filmavimo techniką, kai būti kadre: tiesiog žiūrovas
kevičiaus „Laikas eina per miestą“
jai pritaiko paties išrastus inova- turi jausti, kad esi vienas iš fil- (1966), Roberto Verbos „Senis ir
tyvius filmavimo būdus. Festivaly- muojamų žmonių, išgyvenančių
žemė“ (1965) bei „Šimtamečių gokažką bendra. Tai įgyvendinti
je režisierius pristatys savo filmų
dos“ (1969), Henriko Šablevičiaus
su griozdiškomis 10-ojo dešim- „Kelionė ūkų lankomis“ (1973),
retrospektyvą, kurioje bus galima
tmečio kameromis buvo gana Arūno Matelio „10 minučių prieš
pamatyti ir gausiai apdovanotą
sudėtinga. Taigi kurį laiką aš
Šamšudinų šeimos Indonezijoje
Ikaro skrydį“ (1990), Audriaus
epą – trilogiją „Saulė aukštybėse“ negalėjau plėtoti šio sumanymo, Stonio „Neregių žemė“ (1992),
(„De Stand van de Zon“, 2001), tačiau atsiradus mini DV kame- Algimanto Maceinos „Juoda dėžė“
roms viskas pasikeitė.“
„Mėnulio pavidalas“ („Stand van
(1994).

Naujas Ostapas Benderis

Naujas Coppolos epas?
„Krikštatėvio“ autorius Francis
Fordas Coppola paskutiniais metais kuria ir prodiusuoja mažo
biudžeto filmus. Dabar jis rengiasi
kurti kol kas pavadinimo neturintį
didelio biudžeto filmą apie vienos
šeimos istoriją. Filmo veiksmas
prasidės 4-ajame ir apims tris
praėjusio amžiaus dešimtmečius. Pasak režisieriaus, kuris pats
rašo scenarijų, tai bus brendimo
istorija, mat filmo herojai yra du
italų šeimų paaugliai – vaikinas
ir mergina.
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Rusų studija RWS paskelbė kursianti naują serialą Iljos Ilfo
ir Jevgenijaus Petrovo romano „Dvylika kėdžių“ motyvais.
Romano veiksmas bus perkeltas į mūsų dienas, o pagrindinis vaidmuo siūlomas populiariam jaunosios kartos aktoriui Danilai Kozlovskiui, Kisos Vorobjaninovo – Sergejui
Makoveckiui. „Dvylika kėdžių“ parašytas
1927 metais. Jis sulaukė ne vienos
ekranizacijos. Pirmoji, kurią 1933
m. sukūrė Michaùas Waszyńskis ir
Macas Fricas, buvo bendros lenkų
ir čekoslovakų gamybos filmas.
Rusų filmuose ir serialuose
Benderį vaidino Arčilas Gomiašvilis, Andrejus Mironovas,
Nikolajus Fomenka ir Olegas
Menšikovas. Naują serialą
kurs Raufas Kubajevas.

kulinarinio pobūdžio Peterio Greenaway’aus filme „Virėjas, vagis, jo
žmona ir jos meilužis“, Hallströmas yra sukūręs vieną garsiausių
kulinarinių filmų „Šokoladas“.

Jeanas Dujardinas vaidina
George’o Clooney filme
Prancūzų aktorius Jeanas Dujardinas („Artistas“) vaidina George’o
Clooney filme „The Monuments
Men“. Jo partneriai – Billas Murray ir Johnas Goodmanas. Filmo
herojai – vyrai iš trylikos šalių,
kuriuos sujungia didžiausio XX a.
lobio medžioklė. Lobio ieškotojai
nori rasti Antrojo pasaulinio karo
metais nacių pagrobtus meno
kūrinius. Filmavimas jau vyksta
Anglijos pietuose.

„Tarp žvaigždžių“, rež. Leonard Retel Helmrich

Norą diskutuoti šia tema VDFF
rengėjus įkvėpė „Kino pavasaryje“ šiemet rodytas rusų režisierės, žurnalo „Seans“ redaktorės
Liubovės Arkus filmas „Antonas
čia, šalia“. Kantriai kelerius metus filmavusi Antono būtį režisierė sulaukia atpildo. Jis nebebijo
kameros. Užsisklendęs, nekalbus,
agresiją į save nukreipiantis paauglys ryžtasi bendrauti. Galų gale
ateina momentas, kai režisierė
nebegali likti anapus kameros. Ji

de Maan“, 2004), „Tarp žvaigždžių“ („Stand van de Sterren“,
2010).
Svečias taip pat surengs kūrybines kino dirbtuves, kuriose
atskleis filmavimo „vieno kadro“
technika ypatumus. Menininkas
teigia, kad negalėtų filmuoti naudodamas jokį kitą metodą. Būtent
tai jam leidžia geriausiai užfiksuoti
priešais kamerą besiskleidžiančią
realybę ir į ją reaguoti, numatyti,
kas vyks toliau.

„Neregių žemė“, rež. Audrius Stonys

„Vieno kadro“ filmavimo technika sujungė visus režisieriaus
dokumentikai iškeltus uždavinius –
būti aplinkos dalimi, filmuoti „iš
vidaus“, taikyti skirtingus filmavimo rakursus, būdingus tik vaidybiniam kinui, ir kartu išvengti
manipuliavimo. Daugiau galios
įgavo kamera, kuri tarsi pagauna žiūrovo emocijas ir nešasi su
savimi tolyn.
Šiemet festivalis bus ypatingas.
Ne tik tuo, kad jubiliejus neišven-

Universalūs, jau seniai savo išliekamąją vertę įrodę filmai šiuolaikinio kino kontekste įgauna
naują skambesį. Šio sumanymo
iniciatoriai juos pavadino kinematografiniais inkliuzais, kuriuose
užfiksuota praėjusių kartų istorija,
netrukus išnyksianti iš kolektyvinės atminties. Atkūrus filmų vaizdo ir garso kokybę, tampa būtina
juos sugrąžinti į kino ekranus.
D ia na K li u ko i t y t ė
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Tarptautinio Kopenhagos
kino festivalio mados
Balandį vykęs tarptautinis Kopenhagos kino festivalis CPH PIX – puiki vieta
pamatyti ne tik naujausius filmus, bet ir tuos, kurių nespėjai per festivalinius metus.

S a n ta L i n g e v i č i ū t ė
ors festivalis ir nedidelis, filmai kruopščiai suskirstyti į
dvidešimt keturias
programas. Pavyzdžiui, programoje „3×3“ buvo parodyta po
tris trijų dėmesio vertų režisierių filmus. Šįmet – argentiniečio
Matiaso Piñeiro, olando George’o
Sluizerio ir brito Beno Wheatley
darbai. Daug dėmesio buvo skirta
ir Ulrichui Seidliui bei jo trilogijai,
o žymus danų kino kritikas savo
straipsnyje liaupsino Kopenhagos festivalį už tai, kad pirmasis
parodė visą trilogiją. Apie „Kino
pavasarį“ jis turbūt visai negirdėjo.
Originali ir programa „Perdaryti“. Joje buvo siūloma susipažinti su
garsiais filmais bei jų perdirbiniais,
kuriuos sukūrė tie patys arba jau
kiti režisieriai. Programos sudarytojai siūlė pamąstyti, ar perdaryti
filmai gali būti populiaresni už
originalus, ar ne. Aišku, Holivudo
pramonė šioje srityje nepralenkiama, tačiau programoje komercinių
filmų nebuvo. Joje atsidūrė Jacques’o Rivette’o garsiojo filmo „Gražioji pikčiurna“ nauja versija, t.y. iš
tos pačios nufilmuotos medžiagos
sukurtas naujas filmas „Divertismentas“ („Divertimento“), kuriame režisierius labiau susitelkia į
spalvingus santykius nei į tapybą.
Kitas dėmesio vertas filmas esė –
Jeano-Luco Godard’o „Vokietija
devyni nulis“, kurio veiksmas perkelia į Berlyną po sienos griūties.
Šis filmas vadinamas ir „Alfavilio“
tęsiniu (aktorius Eddie Constantine’as vėl įkūnija slaptąjį agentą
Lemį), ir nuoroda į Roberto Rossellini filmą „Vokietija, nuliniai metai“.
Jau klasika tapusį Guso Van Santo
filmą „Manasis Aidahas“ perdaryti
pabandė aktorius Jamesas Franco,

N
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o perdirbinį pavadino „Manasis Riveris“. Franco įkalbėjo Gusą Van
Santą leisti jam sukurti naują filmą
apie populiarumo viršūnėje mirusį
aktorių Riverį Phoenixą iš nepanaudotos medžiagos. Anot Franco,
būtent „Manasis Aidahas“ jį formavo kaip asmenybę, o Riveris iki
šiol jam geriausias profesionalios
aktorystės pavyzdys. Garso takelį
filmui pasisiūlė sukurti geriausias
Phoenixo draugas, R.E.M. grupės
narys Michaelas Stipe’as.
Vienas didžiausių Danijos dienraščių „Politiken“ piniginiu prizu
paremia „žiūroviškiausią“ filmą,
tačiau žiūrovai jį renka ne iš viso
festivalio filmų, o iš tų, kuriuos
į atskirą programą atrenka pats
dienraštis. Šįmet programoje atsidūrė ir rodytų „Kino pavasaryje“
filmų: Xavier Dolano „Bet kokiu
atveju Lorens“, Pablo Larraino „Ne“, Carloso Reygadaso „Po
tamsos – šviesa“. Tačiau žiūrovų
simpatijų prizu buvo apdovanota belgų režisieriaus Felixo Van
Groeningeno drama, nors labiau
gal melodrama, „Nutrūkęs ratas“
(„The Broken Circle Breakdown“).
Šis filmas žiūrovų simpatijų prizą pelnė ir šiųmetiniame Berlyno
tarptautiniame kino festivalyje.
Pasirodo, danams, kaip ir vokiečiams, patinka „teisingas“ kinas,
kuriame nekyla abejonių, kas yra
likimo nuskriaustasis. Tokių filmų
personažai – gyvenimo aplinkybių
aukos, visuomenės nuskriausti
arba nesuprasti. Žiūrovai tiesiog
mėgsta įsijausti į globėjo vaidmenį,
tad jei nesugeba tiesiogiai prisidėti
prie nuskriaustųjų gyvenimo, tai
bent filmą apie tokius apdovanoja
dėmesiu.
„Nutrūkęs ratas“ – tai grupės,
grojančios kantri muziką, pava-

dinimas, bet ir užuomina į sutrikusį žmogaus ir gamtos gyvenimo
ratą. Šiuo atveju, vaikas palieka
šią žemę anksčiau už tėvus. Kad
Elisos (Veerle Baetens) bei Didjero (Johan Heldenbergh) šešerių
metų dukra serga vėžiu, užsimenama jau pirmame filmo kadre.
Nors režisierius pasitelkia nelinijinį pasakojimą, pradžioje užduotas tragiškas tonas palaipsniui
tik stiprėja ir rieda kaip sniego
gniūžtė į pakalnę. Kad nepasirodytų per mažai, į filmą įtrauktos
vaiko plikimo ir vėmimo po che-

moterapijos scenos. Kai nušoka- „Nutrūkęs ratas“,
ma į praeitį – dviejų sutuoktinių
rež. Felix Van Groeningen
pažintį, – viskas nusidažo kičinėmis spalvomis: romantiška raudona šviesa pirmąkart mylintis
ir, aišku, moteriai patiriant neapsakomą orgazmą. Jei jau moters
kūnas ištatuiruotas, tai būtinai
drugeliais ir mylimojo vardu. Jei
nori sugundyti vyrą, tai gula ant
jo džipo pasidabinusi Amerikos
vėliavos maudymosi kostiumėliu.
Jei jau jis peršasi, tai būtinai viešai, priešais jos koleges, kad šios
paplotų. Jei jau laidoja vaiką, tai

būtinai turi siaubingai lyti. Be to, bodi ispanų socialinio realizmo
drama apie imigrantus, bedarbysiš konteksto ypač iškritę atrodė
muzikiniai intarpai: mat jis subū- tę, sausrą ir lietų (Neus Ballúso
rė kantri muzikos grupę, o ji tapo „Maras“) ir t.t.
Geriausiu filmu žiuri išrinko
pagrindine soliste. Grupės nariai
vokiečių režisieriaus Ramono
nepamiršta užtraukti dainos nei
Zürcherio dramą „Keistas maper vaiko trumpas sugrįžtuves
iš ligoninės, nei per laidotuves, žas katinas“ („Das Merwurdige
Katzchen“). Žiuri nariams panei prie komos ištiktos Didjero
tiko režisieriaus idėja filmuoti
žmonos lovos. Tik neaišku, kodėl
nuobodžią vokiečių šeimą beveik
kartkartėmis fone, televizoriaus
ekrane, pasirodo kadrai, kai Rug- tik virtuvėje. Esą filme per didisėjo 11-ąją į Niujorko dangorai- namąjį stiklą originaliai perteikta
žius skrenda savižudžių lėktuvai, kasdienybė. Galbūt tokios juostos
artimos Vakarų viduriniosios klapo kurių seka G.W. Busho tirados
apie karą su terorizmu. Tačiau at- sės atstovams. Kai iš neturėjimo
sakymas pateikiamas užsitęsusia- ką veikti į save įsigilinę personame ir chaotiškame Didjero mono- žai ima kelias minutes pasakoti
loge per kažkurį grupės koncertą. tik jiems patiems įdomias istorijas apie tai, kaip kažkas motinai
Į jo lūpas režisierius sudėjo visą
užmynė ant kojos tamsioje kino
filmo moralą. Pasirodo, žiūrovai
salėje ir ji nejudėdama sėdėjo beišalkę negatyvių istorijų. Tokių
veik visą seansą, ar apie dukters
kaip „skandalingi“ straipsniai
apie Bostono maratone nutrauk- pastebėtą sensaciją, jog apelsitas galūnes, dešimt metų tris mo- no žievė visuomet nukrenta ant
teris kankinusį JAV pilietį. Regis, oranžinės nugarėlės. Taip pat
istoriją apie girtą įsisiautėjusią
dalis visuomenės skaitydama
moterį, kurią apramino policijos
tekstus apie tokių kraupių įvykių
prožektoriaus šviesa, bei prisipriešistorę ir žiūrėdami panašiai
pažinimus apie kasdienius piesukurptus filmus patiria liguistą
tus baisiame restorane, kur būtų
pasitenkinimą.
gėda nusivesti pažįstamus. Viską
Konkursinėje programoje
vainikuoja gardus juokas prie
„Naujieji talentai“ vietos atsirado
vakarienės stalo, kai ant marškitik vienam filmui iš Rytų ir Vidurio
Europos – Berlyne rodytai reži- nių užtyška pjaustomos dešrelės
riebalai. Matyt, režisierius taip
sieriaus iš Kazachstano Emiro
norėjo perteikti egzistencijos baBaigazino dramai „Harmonijos
nalumą, tačiau neįstengė išlaikyti
pamokos“. Tiksliau, šis filmas
atstovavo visam regionui Kopen- distancijos, užsižaidė nuobodžiais
hagos festivalyje. Galbūt skandi- monologais, nesugebėjo ironizuoti
personažų ar situacijų.
navams ši Europos dalis visiškai
Gana turtinga ir įdomi pasironeegzistuoja. Tačiau į konkursinę
programą buvo įtrauktas kana- dė Amerikos nepriklausomo kino
programa. Nors populiariausias
dietiškas filmas apie nelegaliai
dirbančius afrikiečius žvejybi- buvo Harmony Korine’o „Laukinės
atostogos“ (keista, kad Lietuvoje
niame laive kažkur prie Kanados
jis praėjo beveik nepastebėtas),
krantų, aišku, išnaudojamus rusų
įgulos (Frédéricko Pelletier „Die- originaliausi pasirodė du filmai
apie Niujorko Bronkso rajono pago žvaigždė“); Argentinos filmas
auglius.
apie jaunuolius, susirinkusius
Pirmasis – Lietuvoje taip pat
kažkur kaime, besiklausančius
nusižudžiusio draugo įrašų, kon- žinomo prancūzų režisieriaus Mitempliuojančius gyvenimo esmę chelio Gondry „Mes ir aš“ („The
prie vyno arba tarp karvių (Leo- We and the I“). Veiksmo vieta –
nardo Brzezickio „Naktis“); nuo- mokyklos autobusas, laikas – pa-

skutinė mokslo metų diena. Galinė
autobuso sėdynė rezervuota tik
kiečiausiems moksleiviams, tad
norėdamas ten patekti individas privalo iškrėsti kažką blogo
kitiems keleiviams ir pasitelkti
turtingą gatvės leksiką. Dauguma aktorių buvo neprofesionalai,
filme užsiėmę užklasine veikla.
Kad kelionė per Bronksą netaptų
monotoniška, režisierius įterpia
ir mobiliuoju telefonu filmuotos
medžiagos. Nė vienas filmo personažas nesužiba išsilavinimu,
nuo jų dialogų gali net linkti ausys, tačiau sąmojingumo tiems
vaikams tikrai netrūksta. Režisieriui puikiai pavyko perteikti
seną tiesą: daugelio mūsų norą
būti individu dažniausiai užgožia
bandos jausmas. Tačiau tokie filmai itin nepatogūs baltaodžiams
niujorkiečiams, gyvenantiems
stilingais tapusiuose Bruklino ar
Manhatano rajonuose. Teko girdėti komentarų, kad „Mes ir aš“
griauna „amerikietiškos svajonės“
iliuziją, parodo baisias švietimo
sistemos spragas, tad tokį filmą
tiesiog gėda žiūrėti.
Adamo Leono debiutinės juostos „Duokš pinigus“ („Gimme the
Loot“) premjera įvyko pernai Kanuose. Gaila, kad filmo nepastebėjo
Lietuvos festivaliai. „Duokš pinigus“
pasakojama apie du nevykėlius
grafičių menininkus. Jie gyvena
skurdžiame Bronkse, toliausiai
buvo išvykę į Floridą, o didžiausia
gyvenimo svajonė – paišyti grafičius ant beisbolo aikštėje esančio
didžiulio ekrano. Tačiau norint ten
patekti reikia sumokėti penkių šimtų dolerių kyšį sargui. Malkolmas
ir Sofia turi vieną dieną pinigams
surinkti. Vaikinas bando užsidirbti prekiaudamas žole, mergina
mėgina atgauti skolą. Abu paaugliai – nevykėliai verslininkai ir
vagišiai. Jei ką pavagia, tai iš po
nosies jų laimikis nugvelbiamas
kitų. Galiausiai Malkolmas pasiūlo apiplėšti baltaodę merginą, kuri
perka iš jo žolę ir gyvena Brukline.
Režisierius Adamas Leonas dirbo

su Woody Allenu, tad jaučiamas
ne tik šio režisieriaus stilius, bet
ir meilė Niujorkui. Tik jo mėgstamiausias rajonas – ne Manhatanas,
o Bronksas. Nors pagrindiniai personažai ir nevykėliai, jie niekad nenuleidžia rankų ir yra tikri gatvės
kalbos virtuozai. Iš porelės dialogų
paaiškėja, kad Sofia maniusi, jog
žydų vyrų galvos apdangalas kipa
yra mados tendencija, širdžių ėdiku save laikantis Malkolmas teigia
miegantis su nekaltomis merginomis be prezervatyvo, nes tokios
dar negali pastoti. Praturtinau
savo žodyną nauju terminu „geto
baseinas“ (ghetto swimming pool).
Taip Malkolmas vadina vandens rezervuarus ant pastatų stogų. Tokie
namai dažni Brukline, kur gyvena
baltaodžiai ir kai kurie jų mėgsta
ten nusimaudyti pabėgioję. Nors
filmas ir apie ant skurdo ribos gyvenantį jaunimą, režisierius savo
herojų nerodo aukomis ir išsaugo
lengvą nuotaiką.
Visiška priešingybė – dano Michaelio Noerio debiutinis „Nordvestas“ („Nordvest“). Filmo pavadinimas – nuoroda į vieną daugiakultūriškiausių ir skurdžiausių
Kopenhagos rajonų. Pagrindiniai
herojai – jauni vagiliaujantys danai. Nuo pirmų filmo epizodų aišku, kad aštuoniolikmečio Kasperio
laukia greitas ir niūrus galas. Jis
su draugu pavogtus daiktus už
menkus pinigus perparduoda prekeiviui arabui, tad greit susigundo
užsiimti stambesnėmis vagystėmis,
kartu įtraukdamas ir jaunėlį brolį.
Filmas skirtas viduriniajai klasei,
gyvenančiai saugiuose ir prabangiuose rajonuose ir rodo Nordvestą
kaip Kopenhagos apendiksą. Kitaip nei Gondry ar Leono Bronkse,
Nordveste gyvenimas ne spalvotas,
o pilkas, čia niekada nepasirodo
saulė. Šis filmas buvo pasirinktas
festivalio atidarymui ir puikiai atspindi programos sudarytojų bei
žiūrovų globėjišką mentalitetą,
tą neapsakomą tragiškų istorijų,
gyvenimo nuskriaustųjų ir visuomenės autsaiderių alkį.
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Kanų kino festivalis:
žymūs vardai, skandalai, politika ir filmai
Kino ir ne-gyvenimiškos realybės santykis Kanuose tampa nebeatskiriamas,
susilieja į kažkokią keistą, šizofrenišką būseną.

Auksė Kancerevičiūtė
lternatyvi realybė, sėkmingai buvo pavogti festivalio
pradžioje iš ne itin akylai saugomo
paralelinis pasaulis
su visomis laiko ir viešbučio, tuo metu, kai prograerdvės anomalijo- mą „Ypatingas žvilgsnis“ atidarimis, kur „vulgarioji materija pa- nėjo naujas Sofios Coppolos filmas
verčiama stebuklinga“, o tikrovė „Elitinis jaunimas“ („Bling Ring“),
pasakojantis apie slaptą paauglių
tiesiogiai perkuriama į tikrovės
iliuziją, – tokį įspūdį palieka Tarp- grupuotę, internete sekusią garsetautinis Kanų kino festivalis. Tiesa, nybių gyvenimą ir apiplėšdavusią
apie „vulgariąją materiją“ prabi- jų namus, šeimininkams dalyvaujant viešuose renginiuose. Taigi
lęs prancūzų poetas Guillaume’as
ir vėl kaip nekalbėti apie kino ir
Apollinaire’as šį posakį pavartojo
ne-gyvenimiškos realybės santykį,
apsilankęs vieno iš vaidybinio kino
pradininkų Georges’o Mélièso stu- kuris Kanuose tampa nebeatskidijoje. Kinas tada dar tik atradi- riamas, susilieja į kažkokią keistą, šizofrenišką būseną, kur sunku
nėjo save, neretai panaudodamas
gatvės teatro, cirko ar tiesiog ba- susigaudyti nuolat kintančių įvaizdžių, butaforinio spindesio, perdėlagano elementus. Keista, tačiau
praėjus daugiau nei šimtui metų, to sureikšminimo ir nesibaigianjis vis dar traukia mases, žongli- čios vaidybos sraute. Tarsi būtum
patekęs į virtualią erdvę, mistišku
ruodamas beveik tais pačiais, gal
tik techniškai patobulėjusiais prin- būdu išsilaisvinusią iš kino juostų
cipais, kurie suteikia galimybę eks- ir skaitmeninių formatų ir nevarploatuoti reginius globaliu mastu, žomai šėlstančią Kruazet bulvare,
pritraukti investicijas ir, žinoma, jachtomis užgriozdintoje įlankoje
atkreipti „spektaklio visuomenės“ bei „Titaniką“ primenančiuose
dėmesį. Pastarąjį stengiamasi dar Festivalių ir kongresų rūmuose.
Nesuprasi, ar tokį masinį apkvaiir išlaikyti visais įmanomais ar net
sunkiai suvokiamais būdais – pasi- timą išprovokavo kino ir nuolat betelkus garsius vardus, kino žvaigž- sisukinėjančių žvaigždžių kerai, ar
nevaldomos emocijos, ar prarastas
des, prekinius ženklus, triukus bei
skandalus, kuriuos akimirksniu iš- gebėjimas blaiviai mąstyti, ar tiesiog visų šių komponentų visuma.
transliuoja masinės informacijos
Kas blaškosi, pametęs pasą, o tuo
priemonės. „Pamirškite filmus, čia
svarbiausias dalykas – mada“, – tarpu kažkoks reporteris niekaip
neberanda savo fotoaparato...
bylojo vieno kritiškai nusiteikusio
dienraščio antraštės. Iš tiesų, pa- Nors čia dar nieko – ilgainiui ima
sidomėjus, ką dažniausiai akcen- atrodyti, kad dauguma pametė
savąjį identitetą, tik, bakchanalijų
tuoja spauda, interneto puslapiai
ar televizijos laidos, peršasi išvada, apsvaiginti, jo visiškai nepasigenda... Laimei, ši išorinė sumaiškad bene svarbiausia žinia, kokius
tis – tik apvalkalas, kuriame nori
apdarus – „Armani“ ar „Roberto
Cavalli“ – dėvėjo ant raudonojo ki- nenori turi prasimalti, valandą
ar dvi, laukdamas išsvajoto kino
limo žengiančios ir pozuojančios
žvaigždės, kokio gilumo buvo su- seanso... Laimei, egzistuoja tylios,
ramios, prietemoje skendinčios saknelės iškirptė ir kokio brangumo
prašmatnūs aksesuarai. Jie, beje, lės, į kurias patekę visi galiausiai
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nurimsta, išjungia išmaniuosius
telefonus ir kompiuterius, kelioms
valandoms susitelkdami į istorijas,
vykstančias galbūt kitoje planetos
pusėje, o kartu visiškai čia pat, tiesiai prieš susirinkusiųjų akis.
Kanų kino festivalio proga iš viso
pasaulio suvažiuoja daugiau kaip
penki tūkstančiai akredituotų žurnalistų (tokia statistika skelbiama
oficialiame festivalio interneto
puslapyje) ir turbūt dvigubai daugiau prodiuserių, kino platintojų,
pardavimo agentų, įvairiausių

„Groja Liuvinas Deivisas“, rež. Joel ir Ethan Coen

festivalių ir festivaliukų atstovų, „Praeitis“, rež. Asghar Farhadi
tykančių nugvelbti vienas kitam
iš panosės kokį elitinį ar kultinį
filmą, garantuotai papuošiantį jų
programas. Dar nemačiau, kad
dėl filmų (taip pat dėl garsių pavardžių) būtų šitaip varžomasi.
Pavyzdžiui, kinų režisieriaus Jia
Zhang-ke filmas „Nuodėmės prisilietimas“ („Tian Zhu Ding“), kurį
laikraštis „The Guardian“ apibūdino kaip „anksčiau santūriu laikyto
režisieriaus pribloškiantį smūgį į
veidą“, dar festivaliui neįpusėjus
buvo parduotas JAV, Pietų Korė-

jos, Brazilijos, Turkijos, Japonijos,
ES šalių platintojams. Formuluotė
„paremta tikrais įvykiais“ turbūt
mažai ką gali nustebinti Europoje
ar JAV, tačiau kai kalbama apie Kiniją, turinčią daugiausia gyventojų
pasaulyje, bene sparčiausiai augančią ekonomiką bei nepriekaištingai funkcionuojantį visuomenės
kontrolės ir sekimo aparatą, bet
kokie šalies realijas perteikiantys
liudijimai priverčia suklusti. Kinijos
kino „šeštosios kartos“ atstovas ir
festivalių favoritas Zhang-ke rodo
brutalių jėgų valdomą neokapitalistinę Kiniją, kur paprastas
žmogus yra atsidūręs (norėtųsi
sakyti – šuns vietoje, bet tai būtų
pernelyg gerai) ant žemiausio socialinių kopėčių skersinio. Keturios
susikertančios „Nuodėmės prisilietimo“ pasakojimo linijos paremtos
plačiai tarptautinėje žiniasklaidoje
aptartais įvykiais. 2009-aisiais Hubėjaus provincijoje jaunutė, smulki
pedikiūrininkė Deng Yujiao subadė
vietos biurokratą. Kaip kalbama, jis
troško ne tik gražių nagų, bet ir seksualinių paslaugų. Vėliau, 2011 m.,
Džedziango provincijoje nuo bėgių
nuvažiavo greitasis traukinys: 40

Šių metų konkursinėje progragamta, izoliuoti, vieniši individai,
žmonių žuvo, dar apie 200 buvo
moje jis dalyvavo su „išgyvenimo“
paklūstantys savo instinktams
sužeisti. Po šios katastrofos liko
drama „Šiaudinis skydas“ („Wara
arba besivadovaujantys keršto
daug klaustukų, aišku, neapsieita
No Tate“), filmuota Taivane, benlogika, – šios temos kartojosi
be politinio skandalo, kai paaiškėjo
susisiekimo ministerijos nekompe- daugelyje konkursinės progra- dradarbiaujant su Holivudo kino
studija „Warner Bros“. Nesinotencija ir aplaidumas, nors paty- mos filmų.
rėtų teigti, kad šios kompanijos
Kad žiaurumas seniai tapo
liukais buvo minimi ir savižudžiai
populiariosios kultūros dalimi, dalyvavimas jau yra blogo skonio
kinų darbininkai.
dėmesį atkreipė dar austrų reži- ženklas, bet juodojo humoro meisNepaisydamas vyriausybės
trui šį kartą akivaizdžiai nepavyko
sierius Michaelis Haneke, kurio
cenzūros, siekiančios bet kokia
filmai „Baltas kaspinas“ ir „Meilė“ suregzti kraują stingdančios istokaina užgniaužti nepriklausomą
rijos apie „gerus“ policininkus ir
mąstymą, režisierius suformula- apdovanojimų kolekcijoje turi ir
vo klausimą, kodėl eiliniai pilie- po „Auksinę palmės šakelę“. Ste- išprotėjusį nusikaltėlį, nužudžiusį
žymaus politiko, milijardieriaus
bint filmus susidaro įspūdis, kad
čiai griebiasi smurto ir kokios
anūkę. Už jo galvą viešai pažasadistiški polinkiai ir nevaldomos
priežastys lemia itin žiaurius jų
poelgius. Turbūt tik Zhang-ke su- agresijos proveržiai tampa nor- damas milijardas jenų, o vargšai
įstatymo saugotojai turi pergabengeba taip meistriškai įpinti do- ma, tik vieni režisieriai kritiškai
svarsto šių reiškinių prielaidas, ti visų medžiojamą jaunuolį 1200
kumentinę, televizijos naujienų
medžiagą į vaidybinio filmo plot- analizuoja dabarties problemas, kilometrų iš Fukuokos į Tokiją.
Kažkodėl filmų kūrėjai mėgsta
mę, rodyti egzekucijas „taranti- o kitiems užtenka mėgautis jau atrastais ir išeksploatuotais efektais, manipuliuoti „pasirinkimo“ arba
niškai“ elegantiškai, o kartu per
daug neužsižaisti vizualia forma. kurie padeda pateikti filmus kaip „moralinės dilemos“ sąvokomis,
plataus vartojimo prekes. Tokiu, nors jas įžvelgti tarp sprogimų,
Operatoriaus Yu Lik-wai kamera
fiksuoja gamyklas, kelius, mies- lengviausiu keliu, pasuko produk- susidūrimų, susišaudymų tiesiog
beviltiška. Neaišku, kokias kritetus, šiuolaikines konstrukcijas, tyvus japonų režisierius Takashi
rijais vadovavosi Kanų kino fesMiike, išgarsėjęs kontroversiška
naktinius klubus, tačiau tai tėra
tivalio meno direktorius Thierry
trilogija „Gyvas ar miręs“ („Dead
tik fatališko pasaulio, kur visu
smarkumu pasireiškia prievarta, or Alive“, 1999–2002) bei prievar- Frémaux, atrinkęs į konkursikurios jau nebeįmanoma sulai- tą eskaluojančiais filmais „Žudi- nę programą akivaizdžiai silpnų
kyti ar sutramdyti, dalis. Krizės, kas Ičis“ („Ichi the Killer“, 2001), „blokbasterinių“ filmų. Greičiausiai
„žiūroviškumo“...
smurtas, civilizacijos nualinta „Sabu“ (2003).
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Režisieriaus Nicolo Windingo
Refno kriminalinis trileris „Atleidžia tik Dievas“ („Only God Forgives“) nokautavo net ir veiksmo
filmų gerbėjus. Kas spruko iš salės,
kas švilpė, kas baubė, nors, aišku, buvo ir plojančių. Apie ką tas
filmas, turbūt žino tik Dievas, dėl
režisieriaus – drįstu abejoti. Net
demonišką motušę profesionaliai
suvaidinusi aktorė Kristin Scott
Thomas žurnalistams prisipažino, kad šio filmo nežiūrėtų vien
dėl perdėto sadizmo ir ekstremaliai žiaurių scenų. Pjautynės
ir egzekucijos vyksta įmantrioje
ir spalvingoje Bankoko aplinkoje,
kur sukiojasi mažametės prostitutės, žavūs narkotikų platintojai,
tarp jų ir sutrikęs nuo neveiklumo
pagrindinis herojus: Ryanas Goslingas šiuo vaidmeniu tikriausiai
turėjo sudaužyti aibę bręstančių
paauglių širdžių. Būtent dėl tos
bręstančios ir besiformuojančios
auditorijos kilo dar vienas skandalas Prancūzijoje, kur iškart po festivalio, gegužės 28 d., filmas pradėtas rodyti 343 šalies kino salėse.
Anksčiau galioję amžiaus cenzo
ribojimai, padedant įtakingiems
platintojams „Wild Side Films“ ir
„Le Pacte“ ir nusprendus kultūros
ministrei Aurélie Filippetti, buvo
„sušvelninti“ nuo 16 iki 12 metų.
Nepaisant intelektualų pasisakymų bei susirūpinimo, rodantys
smurtą filmai lengva ranka išleidžiami į rinką ir juos ramiausiai
gali žiūrėti nepilnamečiai. Įvairiausios ES prevencinės programos, nukreiptos prieš savižudybių
augimą, patyčias ir smurtą šiuo
atveju liūdnai primena sovietinį
biurokratizmą bei ideologiją, kai
buvo prisidengiama kilniais tikslais bei skambiomis frazėmis, kur
reikia, uždedami pliusiukai, vien
tam, kad valstybinis aparatas ir
toliau sau ramiai funkcionuotų,
kažkas skaičiuotų milijoninius
pelnus ir, svarbiausia, visi būtų
patenkinti.
„Atmerkite akis, kitaip pražiopsosite reginį“, – ši frazė nuskamba
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Meksikos režisieriaus Amato Escalante’s, pelniusio geriausio režisieriaus titulą, itin žiaurioje dramoje „Helis“ („Heli“). „Reginys“
prasideda, kai per neapdairumą
ir kvailą galvą karo mokyklos
auklėtinis Beto (Juan Eduardo
Palacios) nugvelbia du kokaino
paketus ir paslepia savo dvylikametės draugės Esteosos (Andrea
Vergara) namuose. Jos vyresnis
brolis Helis (Armando Espitia),
aišku, suranda narkotikus, juos
išbarsto išvežęs atmatų duobėje,
tačiau taip tik dar pablogina padėtį, nes netrukus įsiveržia ginkluoti vyrukai ir surengia kruviną
egzekuciją, kai aukos daužomos
plokščiu basliu, panašiu į irklą, o
paskui dar stambiu planu parodoma, kaip deginamos jų spiritu
apipiltos genitalijos. Atvirai šokiruojančių ar paprasčiausiai lėkštų
ir paviršutiniškų, kaip kad Čado
režisieriaus Mahamato-Saleho
Harouno „Grigris“ ar romantinė drama „Pilis Italijoje“ („Un
Château en Italie“, rež. Valeria
Bruni Tedeschi) ar „Jauna ir graži“ („Jeune et belle,“ rež. FranÇois
Ozonas, beje, neatsargiai leptelėjęs, kad kiekviena moteris slapčia
trokšta užsiimti prostitucija, filmų
kontekste, nepretenzingi ir nuoširdūs pasakojimai apie kolizijas,
kurias gali patirti kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo rasės,
tautybės ar įsitikinimų, buvo it
gaivaus oro gūsis.

savo socialinį statusą, tad į kitus,
mažiau sėkmingus, žiūri iš savo
aukštybių. Tačiau tobula gyvenimo
mašinerija ima strigti, kai Riotai
ir jo žmonai Midori (Machiko Ono)
pranešama, kad prieš šešerius
metus ligoninėje atsitiktinai buvo
sukeisti kūdikiai ir šešiametis
puikiai prižiūrimas ir auklėjamas
sūnus Keita nėra biologinis jų vaikas. Laukia ilgas ir skausmingas
procesas – reikia susitikti su kita
šeima ir išspręsti kilusį nesusipratimą. Tačiau jei suaugusieji ir
gali tvarkytis su emociniu stresu,
vaikams nėra taip lengva.
Ilgainiui Riota supranta, kad
tėvystė negali būti susiaurinta
tik iki genų inžinerijos ir pasakymas „nieko baisaus“ problemos
neišsprendžia. Kore-eda spaudos
konferencijoje teigė, kad prieš
penketą metų gimus dukrai jam

Japonų režisierius Hirokazu Kore-eda, gavęs trečiąjį pagal svarbą Kanų žiuri apdovanojimą už
filmą „Koks tėvas, toks ir sūnus“
(„Soshite Chichi Ni Naru“), tarytum tęsia savo pirmtako Yasujiro
Ozu (1903–1963) kūrybos tradiciją,
kuriai būdingas ypatingas jautrumas, specifinių detalių akcentai,
koncentravimasis į vidinio šeimos
gyvenimo saitus. Riota (Masaharu
Fukuyama) – jaunas ir arogantiškas architektas, daug dirbantis ir
pasiruošęs aukoti visą savo laiką
karjerai. Jis sukūrė pats save ir

kilo daug klausimų, tiksliau, kada „Koks tėvas, toks ir sūnus“,
tampama tikru tėvu? Ar tai tik
rež. Hirokazu Kore-eda
kraujo ryšys, ar kartu praleistas
laikas? Atsiribodamas nuo išorinio kinematografinių priemonių
efektingumo, Kore-eda išvengia
šeimyninėms dramoms būdingo
sentimentalumo, perteikdamas
poetinį, o kartu beveik dokumentalų japoniškosios kasdienybės
paveikslą.
Ypač šiltai Kanuose buvo sutikta iraniečių režisieriaus Asgharo
Farhadi drama „Praeitis“ („Le
passé“), kuriai daugelis prana-

„Nuodėmės prisilietimas“, rež. Jia Zhang-ke

šavo ir „Auksinę palmės šakelę“. (Bérénice Bejo) paprašo Ahmado
(Ali Mosaffa) grįžti į Paryžių iš
Filmų „Išsiskyrimas“ (2011), „Apie
Elę“ (2009) autorius vėl apmąstė Teherano, nes jis turi dalyvauti
ilgai atidėliotose skyrybose. Motemeilės trapumą, šeimos vertybes
pasaulyje, kuriame, pasak Farha- ris nori viską užbaigti civilizuotai
ir pradėti naują gyvenimo etapą
di, „skyrybos ir naujų partnerių
paieškos jau tampa norma“. Žmo- su jaunesniu už save Samiru (Tagiška, o kartu komplikuota san- har Rahim). Ahmado nelaimei,
ji neužsako viešbučio, tad visi
tykių drama pelnė Ekumeninės
žiuri prizą, skirtą „sąžiningam ir glaudžiasi ankštuose ir chaotišaukšto meninio lygio darbui, ku- kuose Mari namuose, kur gyvena
ris liudija kinematografo galią at- ir jų vaikai – mažylė Leja (Jeanne
Jestin), maištaujanti paauglė Liusi
skleisti mistiškas žmogaus sielos
gelmes“. Farhadi dar kartą įrodo, (Pauline Burlet) ir Samiro berniukas Fuadas (Elyes Aguis). Farhadi
kad yra nepralenkiamas istorijų
pasakotojas ir puikus dramatur- parodo, kad nuodugniai gilintis į
gas, kruopščiai apgalvojantis kiek- santykius taip pat skausminga
vieno aktoriaus vaidmenį (ne vel- kaip operuoti gyvą organizmą.
tui Bérénice Bejo buvo pripažin- Farhadi: „Dažniausiai stengiamės atsikratyti praeities tam, kad
ta geriausia aktore), pasakojimo
judėtume į priekį, bet nė vienas
struktūrą, stebinančią netikėtais
žmogus iš tiesų negali jos nei
siužeto posūkiais bei atradimais, ir
suvokiantis atskirų detalių svarbą. atsikratyti, nei pamiršti. Nebent
kuriam laikui pabėgti.“
Kartu jis apčiuopia ir universalius
Broliai Joelis ir Ethanas Cofilosofinius motyvus – praeinančio
enai melancholiškoje Didžiuoju
laiko poveikį, anksčiau ar vėliau
prizu apvainikuotoje komedijoje
kylančią akistatą su savimi. Filme
išryškėja nusivylimas ir pyktis, jis „Groja Liuvinas Deivisas“ („Inside
Llewyn Davis“) grįžo į 1961-ųjų
apima stengiantis paneigti praeitį
ir laikytis įsikibus kadaise pada- Niujorką ir atkūrė jo muzikinę
aplinką. Filmą, tiksliau, Festivalių
rytų neteisingų sprendimų. Mari

ir kongreso rūmų sales, kuriose
jis buvo rodomas, atakavo tokia
minia žmonių, jog atrodė, kad būtent ten atsiveria dangaus vartai
ir baigiasi visos nelaimės. Žinoma,
Coenų populiarumas yra neginčijamas ir pelnytas, prisimenant
1991-ųjų triumfą Kanuose, kai
žiuri vienbalsiai skyrė „Auksinę palmės šakelę“ jų „Bartonui
Finkui“ („Barton Fink“), taip pat
geriausio režisieriaus apdovanojimą Joeliui Coenui bei geriausio aktoriaus – Johnui Turturro.
Paskui festivalio organizatoriai
susigriebė ir pakeitė taisykles,
leisdami konkursiniams filmams
pretenduoti tik į vieną prizą. Paradoksalu, tačiau šįmet amerikiečių režisieriaus Steveno Spielbergo vadovaujamas žiuri išprašė
festivalio vadovų padaryti išimtį,
skirdami „Auksinę palmės šakelę“ Tuniso kilmės prancūzų režisieriaus Abdellatifo Kechiche’o
dramai „Adelės gyvenimas“ („La
vie d’Adèle“) bei abiem filmo aktorėms Adèle Exarchopoulos ir
Léa Seydoux.
Pagal prancūzų rašytojos Julie
Maroh komiksą „Mėlyna spalva –

šilčiausia“ sukurta drama pasakoja apie 15-etę Adelę, kuri patiria, pasak režisieriaus, „ir didelę
meilę, ir didelį sielvartą“, tik šios
aistros susijusios ne su vaikinu,
o su mėlynplauke mergina Ema.
Kechiche’as savo apdovanojimą
dedikavo Prancūzijos jaunimui
ir Arabų pavasario revoliucionieriams, teigdamas, kad „jie taip pat
turi šį siekimą gyventi laisvai, išreikšti save laisvai ir mylėti visiškai nevaržomai“. Garbingi prizai
buvo skirti beveik tuo pat metu,
kai Prancūzijoje buvo priimtas
įstatymas, įteisinęs tos pačios lyties asmenų santuokas. Vis dėlto
norėtųsi tikėti, jog drąsus, atvira
erotika „pagardintas“ filmas atlaikys ne tik politinius, bet ir laiko
išbandymus, taip pagrįsdamas
savo novatorišką meninę vertę.
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Nebijantis rizikuoti
James Franco
Jis vaidina ir epizodinius, ir pagrindinius vaidmenis didelio biudžeto kino
projektuose ir nežinomų režisierių filmuose, pats režisuoja ir prodiusuoja filmus,
rašo pjeses, eiles, piešia...
I z o l da K e i d o š i ū t ė

co kūrybinė veikla kupina įvairių
erformanso ir body
užsiėmimų – jis vaidina ir epizoart senele vadinama
serbų menininkė Ma- dinius, ir pagrindinius vaidmenis
rina Abramović nuta- didelio biudžeto kino projektuose
ir nežinomų režisierių filmuose,
rė sukurti dokumentinį filmą apie
baigė rimtą aktorių mokyklą, daug
Jamesą Franco. Jiedu kalbės apie
konceptualųjį meną, šlovę ir akto- laiko skyrė rimtoms humanitaririaus profesiją. Amerikiečių žurna- nėms ir režisūros studijoms, pats
lui „Elle Magazine“ Abramović pri- režisuoja ir prodiusuoja filmus,
rašo pjeses, eiles, piešia. Franco
sipažino, kad Franco – ypatingas
kaip niekas kitas mėgsta riziką
aktorius: „Manau, kad Jamesas
Franco yra vienas įdomiausių šiuo- ir todėl yra viena spalvingiausių
sapnų fabriko figūrų. Prie žinių ir
laikinių aktorių. Kodėl? Jis nebijo
eksperimentuoti ir patirti nesėkmę. mokslo laipsnių dera dailus kūnas
ir gražus veidas. O visus šiuos taJo veikla įvairiapusė, nors jo filmai
ne visada sėkmingi ir populiarūs. lentus slepia garsųjį Češyro katiną primenanti aktoriaus šypsena,
Jamesas galėtų būti tik Holivudo
prieš kurią taip sunku atsilaikyti.
aktorius, tačiau jis peržengia visas
Jamesas Franco prisimena:
įmanomas ribas... Procesas jam
„Gyvenimas sugebėjo skausmingu
svarbesnis už rezultatą.“
Jiedu susipažino 2010 m. meni- būdu išgydyti mane nuo keleto
ninkės parodoje Niujorko Moder- dalykų. Tarp jų ir nuo pasipūtimo.
niojo meno muziejuje ir nuo tada Aktorių mokykloje leidau sau įsidraugauja. Kai 2011 m. buvo kuria- kalbėti, kad aktorius svarbiausias
filmavimo aikštelėje. Juk persikūnimas dokumentinis filmas „Marina
Abramović: dalyvauja menininkė“ ju į personažą ir geriau žinau, kaip
vaidinti. Todėl dažnai teko konflik(„Marina Abramovic: The Artist
tuoti su režisieriais. Mane būdavo
Is Present“), Franco mielai jame
sunku įtikinti, kad ne visada esu
nusifilmavo.
Sunku nepritarti menininkei. teisus. Kildavo problemų, nes
Trisdešimt penkerių Jameso Fran- barnis filmavimo aikštelėje iškart

P
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paveikia visos grupės darbą. Tad
mano bloga diena tokia tapdavo
visiems. Laimė, man pavyko save
nugalėti. Turėjau savo emocijų
akmenį, nuo kurio reikėjo išsivaduoti. Tikiuosi, dabar su manim jau
galima dirbti.“
Jamesas Edwardas Franco gimė
1978 m. balandžio 19 d. Palo Alto
miestelyje, Kalifornijoje. Tėvo
Douglaso Franco šaknys portugališkos ir švediškos, motina Betsy
Verne – žydė emigrantė iš Rusijos.
Jaunystėje ji rašė eiles, dirbo redaktore. Jamesas augo kaime su
dviem jaunesniais broliais Tomu ir
Dave’u. 1996 m. jis baigė Palo Alto
mokyklą, kur bendraklasių buvo išrinktas „pačia žaviausia šypsena“.
Mokykloje Jamesas nebuvo pavyzdingas berniukas, jis net buvo sulaikytas už smulkią vagystę – kartu
su bendraklasiais vogė krautuvėje
kosmetiką. Įdomus sutapimas: nuo
2008-ųjų Franco yra „Gucci“ kve- „Miestas prie jūros“,
palų reklaminis veidas.
rež. Michael Caton-Jones, 2002
Norėdamas nugalėti drovumą „Tristanas ir Izolda“,
jis dar mokykloje ėmė vaidinti
rež. Kevin Reynolds, 2006
scenoje. „Nemokėjau bendrauti „Pirmoji eskadrilė“,
su žmonėmis, – nenoriai patvirti- rež. Tonny Bill, 2006
na aktorius. – Vaidyba man prilygo
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„127 valandos“, rež. Danny Boyle, 2010

stebuklui. Galėjau išreikšti save ir vykdavo gauti nedidelį vaidmenį televizijos seriale. Franco skausminjaustis laisvas. Manyje siautė daug
įvairiausių jausmų, bet nežinojau, gai išgyveno tuos momentus, kai
būdavo atmetamas. „Lyg tau tiesiai
kaip juos išlieti. Kai persikeldavau
sakytų: „Tu mums nereikalingas, tu
į kitus pasaulius, galėjau ištėkšti
neįdomus.“ Jis atsimena, kad tada
visas tas emocijas be neigiamų
sau dažnai kartodavo: „Svarbiausia
pasekmių.“
bet kurį darbą dirbti kuo geriau ir
Nuo tada Franco visada svajojo
tikėtis geriausio.“
vaidinti. Nors mamos veikiamas
Pirmą kartą televizijos ekradomėjosi literatūra ir įstojo į Kalinuose Franco pasirodė vienoje
fornijos universitetą, kur studijavo
anglų kalbą, noras vaidinti nugalė- iš serialo „Žydrasis vandenynas“
jo. Baigęs pirmą kursą, universite- („Pacific Blue“, 1997) serijų. Vėliau šmėkštelėjo televizijos detektą jis paliko ir pasirinko aktoriaus
tyve „Žudiko portretas“ („Profiler“,
karjerą. Franco mokytoju tapo
žinomas aktorius ir dėstytojas Ro- 1999), seriale „Policininko ženkliubertas Carnegie’s iš „Vakarų teatro“ kas“ („To Serve ant Project“, 1999).
1999 m. epizodiniu Džeisono Ve(Playhouse West). Pinigų mokslams
jaus vaidmeniu jis pagaliau pasirostigo, ir devyniolikmetis vaikinas
naktimis dirbo „McDonald’s“ res- dė didžiajame ekrane – komedijoje
torane. Taip pat jis lankė privačią „Dar nebučiuota“ („Never Been Kisdailės mokyklą, jo paveikslų par- sed“, 1999), kur Franco partneriai
buvo Drew Barrymore ir Davidas
odos buvo surengtos įvairiose Los
Andželo galerijose, o jų įsigijo net Arquette’as. Būtent šis filmas padėjo jam atsidurti populiariame
Sharon Stone.
Prasimokęs penkiolika mėnesių, Juddo Apatow prodiusuojamame
Franco ėmė aktyviai lankyti įvai- jaunimo seriale „Freaks and Geeks“
(1999–2000), kur jis suvaidino jaurias aktorių atrankas. Negalima
ną nihilistą Danielą. Serialas pelnė
teigti, kad jam iš karto pasisekė, jis
dalyvavo šimtuose aktorių atrankų „Emmy“ apdovanojimą už geriauir ilgą laiką jam tik retkarčiais pa- sią aktorių ansamblį, o Franco
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pastebėjo kino žmonės. Nuo tada
jis draugauja su savo partneriu
komiku Sethu Rogenu, su kuriuo
vėliau vaidins net keliose komedijose. Televizijos seriale „Sėkmė
bet kokia kaina“ („At Any Cost“,
2000) Franco vaidino narkomaną
muzikantą. Matyt, ypatingas, subtilus aktoriaus stotas lėmė, kad tų
narkomanų jo kino karjeroje buvo
ne vienas.
2000 m. už vaidmenį romantinėje komedijoje „Bet kokia kaina“
(„Whatever It Takes“) Franco buvo
nominuotas „Teen Choice“ prizui.
Schematiškoje jaunimui skirtoje
komedijoje Jamesas įkūnijo lovelasą Krisą, kuris įkalba savo draugužį
įtartinu būdu užkariauti merginas.
2001 m. posūkiu jo karjeroje
tapo pasiūlymas suvaidinti televizijos filme kultinį amerikiečių aktorių
Jamesą Deaną. Iš pradžių Franco
nenorėjo imtis šio vaidmens, kad
visiems laikams neliktų antruoju „Milkas“, rež. Gus Van Sant, 2008
Jamesu Deanu, tačiau sužinojęs, „Mari Huanos ekspresas“,
kad filmą režisuos Marcas Rydellas, rež. David Gordon Green, 2008
puikiai pažinojęs kultinį aktorių, „Valgyk, melskis, mylėk“,
sutiko surizikuoti. Besiruošdamas
rež. Ryan Murphy, 2010
vaidmeniui jis išmoko daug ko, pavyzdžiui, važiuoti motociklu, groti

gitara, rūkyti. Franco ištisas dienas
žiūrėjo Deano filmus, skaitė jo biografiją ir kalbėjo su jį pažinojusiais
žmonėmis. Net tarp dublių Franco
neišlįsdavo iš Deano kailio: „Deanas dirbo lygiai taip pat – jis buvo
įsitempęs kaip styga, kaip nuolat
skausmingas nervas, visą save atiduodavo vaidmeniui. Aš stengiausi
tapti tokiu, kaip jis.“
Franco atsiskyrė nuo pasaulio
keturiems filmavimo mėnesiams.
Jis gyveno motelyje, nebendravo su
artimaisiais, draugais, savo mergina. Tai jam padėjo priartėti prie tos
emocinės būklės, kurią išgyveno atstumtas vienišius Jamesas Deanas.
Žurnalo „Entertainment Weekly“
apžvalgininkas rašė: „Franco galėjo automatiškai suvaidinti savo
vaidmenį, sukurdamas labai paviršutinišką Deano charakterį, bet jis
įsiskverbė į pačią šio savimi nepasitikinčio žmogaus, kurio nepalaikė
artimieji ir giminės, esmę.“ Už Deano vaidmenį Franco pelnė „Auksinį
gaublį“, buvo nominuotas „Emmy“
ir kitiems garbingiems apdovanojimams. Jis ne tik išoriškai primena
kultinę žvaigždę, aktoriui pavyko
perteikti emocionaliai pažeidžiamo
ir kupino kompleksų vaikino vidų.
Visi ankstesni projektai nebuvo
pelningi ir Franco sutiko dalyvauti Samo Raimi filmo „Žmogus-voras“ („Spider Man“, 2002) aktorių
atrankoje. Iš pradžių jis bandėsi
Žmogaus voro vaidmeniui, tačiau
šis atiteko Tobey’ui Maguire’ui, o
režisierius po kelių savaičių paskambino Franco ir pasiūlė suvaidinti Harį Osborną. Bendraklasis
ir geriausias draugas, sužinojęs,
kad žmogumi voru tapęs draugas
nužudė jo tėvą – grėsmingąjį žalią gobliną, imasi keršyti ir tampa
svarbiausiu priešu. Aiškindamas,
kodėl ėmėsi šio vaidmens, Franco
pripažįsta, kad tai tikrai nėra rimtas, gilus filmas, tačiau jam teko
dirbti su įdomiais, talentingais
partneriais, įdomiu režisieriumi,
be to, šis populiarus personažas
tapo artimas kiekvienam paaugliui.
Trilogija apie Žmogų vorą Franco

iškart pavertė atpažįstama žvaigžde, o filmas uždirbo kelis šimtus
milijonų dolerių ir kiekvienoje serijoje Franco honoraras vis augo.
Įdomus vaidmuo laukė režisieriaus Michaelio Catono-Joneso kriminalinėje dramoje „Miestas prie
jūros“ („City by the Sea“, 2002), kur
Franco partneriu buvo Robertas De
Niro. Tiriantis žmogžudystės bylą
tėvas (De Niro) sužino, kad žudikas
jo sūnus (Franco). Tėvas išsiskyrė
su isteriška žmona ir mažai skyrė
dėmesio sūnui Džojui. Palikęs motinos namus, vaikinas tapo valkata
narkomanu. Kad įsijaustų į Džojaus
vaidmenį, Franco bendravo su benamiais, net nakvojo apleistuose
namuose. Jis sukūrė įtikinamą
atstumto, nemylimo, nelaimingo,
kupino pykčio vaikino vaidmenį.
Franco ateidavo į filmavimo aikštelę net laisvomis dienomis, kad
stebėtų, kaip dirba De Niro. Prieš
pirmąją sceną, kurioje jie turėjo
vaidinti kartu, Franco negalėjo
užmigti, tačiau De Niro profesionalumas ir sugebėjimas dirbti su
partneriais greitai padėjo jaunam
aktoriui įveikti stresą. De Niro negailėjo komplimentų savo partneriui: „Jis dirba tiesiog pritrenkiančiai. Jis ne tik darbštuolis, bet ir
kūrėjas. Franco sugebėjo užpildyti
vaidmenį visais būtinais ingredientais. Jei jis nebūtų radęs balanso
tarp blogų ir gerų Džojaus savybių,
filmas nebūtų pavykęs. Jis suvaidino puikiai.“
Tais pačiais metais Franco suvaidino savo kūną pardavinėjantį
vaikiną Nicolaso Cage’o režisūriniame debiute „Sonny“. Tai tikrais
įvykiais paremtas pasakojimas,
pasak aktoriaus, atskleidęs jam
visai nepažįstamą, svetimą pasaulį.
Jis susipažino su parsiduodančiais
vyrais Naujajame Orleane, kalbėjosi apie jų darbą, stebėjo gestus ir
manieras. Vėliau aktorius prisipažino, kad kurdamas šį personažą
sužinojo tokių dalykų, kurių net
neįsivaizdavo. 2003 m. jis nusifilmavo Roberto Altmano filme „Trupė“ („The Company“), pasakojan-

vaidmens Franco net gavo piloto
čiame apie vienos Čikagos baleto
licenciją. Filmas nukelia į Pirmojo
trupės kasdienybę. Čia filmavosi
tikri baleto aktoriai. Franco su- pasaulinio karo metus, kai būrys
studentų iš pasiturinčių šeimų
vaidino vaikiną, kuris vienintelis
filme nesusijęs su baletu. 2005 atvyko savanoriais į „Lafayette“
eskadrilę Prancūzijoje. Šie jauni
m. jis suvaidino Tristaną Kevino
Reynoldso melodramoje „Trista- žmonės ieškojo nuotykių, meilės,
nas ir Izolda“ („Tristan + Isolde“, drąsos išbandymų...
Franco niekad nevengė epizodi2006). Deja, Reynoldsui pritrūko
nių vaidmenų ir iš kitų savo kolegų
aistros perkelti į ekraną nuostabią
tragiškos meilės istoriją. Režisie- išsiskyrė didesniu uolumu, su kuriuo rengėsi bet kuriam projektui.
rius nelabai išmanė, kaip atskleisti
Dažnai jo pasirinkimą filmuotis
ekrane personažų jausmus, todėl
nulemdavo simpatijos režisieriui ar
ekrane matome medines statiškas
figūras, „kančios“ iškreiptus vei- galimybė susitikti su puikiais partneriais. Norėdamas vėl susitikti su
dus ir ašarotas Franco – Tristano
Cage’u jis šmėkštelėjo Neilo LaBuakis.
te’o filme „Karklų žmogus“ („The
Franco suvaidino ir keliuose
kariniuose filmuose, kad visi pa- Wicker Man“, 2006), o galimybė
matytų, kaip jam tinka uniforma. vaidinti kartu su Richardu Gere’u
lėmė, kad Franco suvaidino jo sūnų
Drama „Didysis pabėgimas“ („The
George’o C. Wolfe’o melodramoje
Great Raid“, 2005) sukurta pagal
tikrus Antrojo pasaulinio karo įvy- „Naktys Rodantėje“ („Nights in
Rodanthe“, 2008). Kartu su savo
kius, kai desantininkų būrys gavo
užduotį išgelbėti amerikiečių be- kurso drauge Charlize Theron jis
nusifilmavo Paulo Haggiso dramolaisvius iš japonų karo stovyklos
je „Elos slėnyje“ („In the Valley of
Filipinuose. Franco suvaidintas
karininkas Bobas Princas sugalvo- Elah“, 2007).
Visi tvirtina, kad filmuodamasis
ja įžūlų planą, kaip išlaisvinti įkaFranco kiekvieną pertrauką praleilintuosius. Filmas buvo kuriamas
džia su knyga rankose. Žurnalistai
Australijoje, aktorius daug laiko
skyrė treniruotėms su kaskadi- džiūgauja: jis skaito Dostojevskį ir
ninkais. Po metų pasirodė holivu- Joyce’ą. „Jis labai užsidegęs savidiška Justino Lino patriotinė dra- švieta. Visada juokėmės, kai tarp
ma „Anapolis“ („Annapolis“, 2006). dublių jis skaitė „Iliadą“. Mes iki
Nelabai pavyzdingas vaikinas Džei- šiol jos neperskaitėme. „Iliada“ –
labai sudėtinga knyga“, – pasakokas, norėdamas išpildyti mirusios
motinos svajonę, stoja į prestižiš- jo filmo „Mari Huanos ekspresas“
prodiuseris Juddas Apatow. Ak,
kiausią šalies karo mokyklą, kad
taptų jūrų pėstininku. „Anapo- jau ta Amerika! Tikiuosi, europiečių nenustebintų aktorius, skailis“ – pasididžiavimą amerikiečių
tantis „Iliadą“, kurią iš esmės jau
kariais skatinantis schematiškas
ir nuspėjamas filmas, pasakojan- turėjo perskaityti mokykloje.
Franco vis dažniau bando savo
tis apie garbę, drąsą, atkaklumą
ir žmogaus dvasios stiprybę, sa- jėgas režisūroje. 2005 m. Ostino
vybes, kurios padeda išsipildyti
kino festivalyje buvo parodytas jo
didžiausioms svajonėms. Aktoriui
režisūrinis debiutas – mažo biudžeir vėl teko paprakaituoti, jo laukė
to siurrealistinė komedija „Beždžiosunkios treniruotės. Manau, kad
nė“ („The Ape“), kurią jis pastatė
Franco žavesys padidino norin- pagal savo pjesę. Franco vaidino
čių stoti į Anapolį skaičių. Šaunų
rašytoją, kuris ieško ramaus buto
lakūną Bleiną Rolingsą aktorius
Niujorke, tačiau netrukus susisuvaidino režisieriaus Tony Billo
gaudo, kad jo kaimynas – kalbanti
karinėje melodramoje „Pirmoji es- gorila, išsiilgusi bendravimo su prokadrilė“ („Flyboys“, 2006). Dėl šio
tingu žmogumi. Tais pačiais metais
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„Staugimas“, rež. Jeffrey Friedman, Rob Epstein, 2010

pasirodė ir kitas jo filmas – komedi- vaidmuo Franco atnešė nominaciją
ja „Aukso karštligė“ („Fool’s Gold“). „Auksiniam gaubliui“. Bandymas
2008 m. Franco gavo anglų kal- kartu su ta pačia komanda sukurti
bos bakalauro laipsnį. Iš Los An- dar vieną, šį kartą fantastinę komediją „Jūsų nešvankybė“ („Your
dželo persikraustęs į Niujorką, jis
tęsė studijas – mokėsi kino, netru- Highness“, 2011) baigėsi nesėkme.
Komedija tiesiog pritrenkia kvailukus ir vėl susižavėjo tapyba, kuri jį
mu, o Franco už princo Fabijaus
domino dar mokykloje.
2008 m. kartu su Seanu Pennu, vaidmenį buvo nominuotas „Auksinės avietės“ prizui už blogiausią
Emile’iu Hirschu ir Joshu Brolinu
vyro vaidmenį.
Franco nusifilmavo režisieriaus
Bet 2010 m. aktoriui buvo tikGuso Van Santo biografiniame filme „Milkas“ („Milk“), kurio hero- rai sėkmingi. Žinoma, galima tik
spėlioti, kokių velnių Franco ir
jus Harvey’is Milkas 1977 m. buvo
išrinktas į San Francisko stebėtojų Javieras Bardemas nusifilmavo
kvailoje, pretenzingoje ir saldžioje
tarybą ir tapo pirmuoju JAV viešai
savo homoseksualumą pripažinu- Ryano Murphy melodramoje „Valsiu vyru, išrinktu į aukštas valsty- gyk, melskis, mylėk“ („Eat Pray
Love“), tačiau pats Franco aiškina,
bines pareigas. Franco suvaidino
kad kai kurias romantines komediMilko meilužį Skotą.
Tais pačiais metais Franco įkū- jas tiesiog dievina: „Mėgstu senesnes, šiuolaikinės nelabai patinka.
nijo narkotikų prekeivį Davido
Gordono Greeno kriminalinėje ko- Romantines komedijas labai lengva
medijoje „Mari Huanos ekspresas“ sugadinti. Daugelis jų panašios ir
remiasi ta pačia schema: jis sutinka
(„Pineapple Express“). Aktorius
seniai norėjo suvaidinti komedijo- ją, o paskui jiedu gyvena ilgai ir
je. Atsipalaidavęs ir nuolatos aps- laimingai. Sunku rasti kokių nors
originalesnių sumanymų, prodiupangęs jo Solas netyčia įsukamas
seriai mieliau imasi patikrintų forį gangsterių tarpusavio kovas ir
kartu su savo klientu yra privers- mulių ir todėl gali susidaryti įspūdis,
kad esi matęs visas romantines
tas bėgti nuo įtūžusių banditų. Solo
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komedijas, nors matei tik vieną.
Šis filmas kitoks. Jame pagrindinį
vaidmenį kūrė Julia Robertas. Romantinių komedijų karalienė! Taigi,
padariau išvadą, jeigu jau vaidinti
tokiame filme, tai tik su ja. Na, ir
pasisekė.“
Tais pačiais metais aktoriui teko
benefisinis vaidmuo Danny Boyle’o
psichologinėje dramoje „127 valandos“ („127 Hour“). Didžiąją filmo
dalį ekrane matome vien tik Franco. „127 valandos“ sukurtos pagal
tikrais faktais paremtą Arono Ralstono, kuris sugebėjo išgyventi po to,
kai krentantis riedulys prispaudė
ranką ir įkalino jį Jutos valstijos
kanjone, knygą. Per penkias dienas
Ralstonas suvokė, kad turi pakankamai drąsos padaryti bet ką, kad
išgyventų. Jis nusipjovė prispaustą
ranką, kad išsilaisvintų iš spąstų,
sugebėjo įkopti į 20 metrų aukščio
kalno sieną ir nukeliauti apie dvylika kilometrų, kol buvo išgelbėtas. „Laukinės atostogos“,
Filmo pradžios kadrai – tiesiog
rež. Harmony Korine, 2012
euforijos kupinas reto grožio kli- „Ozas: didingas ir galingas“,
pas su nuostabiais Jutos vaizdais
rež. Sam Raimi, 2013
ir linksmu, šauniu optimistu Aronu „Kai aš gulėjau mirties patale“,
Ralstonu – alpinistu ir ekstremalu. rež. James Franco, 2013
Gyvybingas vaikinas papildo adre-

naliną pačiais sveikiausiais būdais.
Greitis, juokas, saulė, pokštai su
sutiktomis merginomis turistėmis. Ir baisi akimirka, kai viskas
pasikeičia ir tarpeklis virsta kalėjimo vienute ištisoms 127 valandoms. Nustebimas, panika, pyktis,
skausmas, neviltis. Nesėkmingos
pastangos išsivaduoti, o paskui
haliucinacijos, dialogai su savimi
ir vaizduotės sukurtais kitais –
štai jausmų spektras, kurį tenka
išgyventi Franco personažui. Jis
kovoja ne tik su netikėta kliūtimi,
bet ir su savimi, savo baime, badu
ir troškuliu, neviltimi ir silpnybe.
Gyvenimo geismas atsiranda, kai
baimė pasiekia aukščiausią tašką,
kai nebėra pasirinkimo. Franco herojus jau peržengė ribą, už kurios
nebėra baimės. Personažo išgyvenimai tapo savotišku profesijos bei
fizinės ištvermės testu aktoriui.
Pats Franco prisipažino, kad labiausiai jam padėjo bendravimas
su personažo prototipu ir fanatiškas Boyle’o atkaklumas siekiant
autentikos.
Aktorius laikėsi specialios dietos,
o pirmąją filmavimo dieną, kuriant
sceną, kai akmuo užspaudžia Arono ranką ir šis bando išsigelbėti,
Boyle’as tarė: „Įjungsiu kamerą, o
tu daryk viską, kas tau atrodo reikalinga, ir nesustok.“ Ši 22 minutes
trukusi scena tapo filmo pagrindu.
Ji pareikalavo daug fizinių pastangų, aktorius buvo ties išsekimo riba,
kai režisierius liepė sustabdyti kamerą. Už šį vaidmenį Franco buvo
nominuotas „Oskarui“.
Tais pačiais metais pasirodo ir
pusiau eksperimentinis Jeffrey’o
Friedmano ir Robo Epsteino filmas
„Staugimas“ („Howl“), kuriame Jamesas Franco virto žymiuoju amerikiečių poetu Allenu Ginsbergu. Ši
spalvinga XX a. kultūros asmenybė – bitnikas, gėjus, žydas budistas,
politinis aktyvistas – draugavo su
garsiausiais savo meto žmonėmis
ir rašė genialias eiles, kurios iš
pradžių sukėlė nemaža skandalų.
Filme atkuriamas tas poeto gyvenimo laikotarpis, kai jis rašė savo

garsiausią kūrinį „Staugimas“. jį į šalį, kurios gyventojai naiviai
Tačiau eksperimentas lieka eks- laukia legendose minimo didžiojo
burtininko pasirodymo. „Vaidinu
perimentu, tad filmui būtų ir daug
gan primityvų fokusininką, kuris
priekaištų, ypač dėl animacinių
intarpų. Geriausios „Staugimo“ moka vos kelis triukus. Mūsų filscenos, kai kamera stebi Franco, mas apie tai, kaip sukurti įtikinamą iliuziją, apie sugebėjimą padadeklamuojantį eiles, pasakojantį
ryti reikiamą efektą“, – pasakoja
savo autobiografiją. Besiklausant
aktoriaus, stebint jo gestus junta- Jamesas Franco. Rengdamasis
mas Ginsbergo poezijos alsavimas, filmui jis bendravo su garsiu Las
Vegaso magu Lance’u Burtonu ir jo
akivaizdu, kad aktorius puikiai
perprato poeziją, suvokia žodžius, pamokos padėjo aktoriui suprasti
triukų, kurios atlieka jo personakuriuos sako, jaučia ritmą.
žas, paslaptis. Prisimindamas GelMokslininką Vilį Rodmaną iš
Ruperto Wyatto fantastinio veiks- tonų plytų kelią, aktorius kalba:
mo filmo „Beždžionių planetos „Iš tikrųjų jauti didelį malonumą,
žingsniuodamas juo į stebuklų pasukilimas“ („Rise of the Planet of
saulį, kuriuo žavėjaisi vaikystėje.“
the Apes,“ 2011) aktorius vadina
Pernai tikra Venecijos ir Totragišku personažu: „Jis bando perronto kino festivalių bomba tapo
gudrauti gamtą, kad išgelbėtų savo
režisieriaus Harmony Korine’o filtėvą. Manau, daugelis ryžtųsi tam
mas „Laukinės atostogos“ („Spring
dėl savo artimųjų. Nors pasaulis dėl
to ir atsidūrė ties žūties riba, jis ne- Breakers“), kurį kritikai pavadino
norėjo, kad taip atsitiktų. Jis manė, spyriu populiariajai kultūrai ir jos
kad dirba žmonijai.“ Pasak akto- formuojamos jaunosios amerikieriaus, jis ilgai svarstė, ar filmuo- čių kartos siekiams.
Keturios rutinos išvargintos
tis „Beždžionių planetos sukilime“.
koledžo mokinės, apiplėšusios
Tačiau čia jam pirmą kartą teko
pakelės užkandinę, vyksta į Floaikštelėje susidurti su sudėtingomis
ridą praleisti fantastiškų pavasario
kompiuterinėmis technologijomis
atostogų. Tačiau saldus gyveniir smalsumas paėmė viršų. Franco
personažo istorija primena dakta- mas nutrūksta, jas suima policija.
Merginas išperka vietinis reperis
rą Frankenšteiną. Vilas pasišventė
mokslui ir ilgai gyveno atsiskyręs Alienas. Paslaptingas, pilna burna sidabrinių dantų besišypsantis
nuo pasaulio. Tėvo globa ir maža
beždžionėlė, kuri tampa Vilo drau- Alienas tiesiog užburia nuotykių išgu, keičia personažo charakterį. troškusias keliautojas savo turtais,
Tačiau pasaulio gyvybės pusiaus- pasipūtimu ir gražaus gyvenimo
vyra sunaikinta ir pasekmės baisios. vizija. Alienas – svarbiausia filmo
figūra. Aišku, jis iki kraštutinuVaidinti legendinį burtininką
mo sukarikatūrintas, tačiau taip
Ozą paskatino noras vėl padirbėti
su režisieriumi Samu Raimi. 1939- režisierius ir aktorius apnuogina
ųjų filmas „Ozo šalies burtininkas“ likusių personažų paviršutiniš(rež. King Vidor, Mervyn LeRoy, kumą ir jaunosios kartos probleVictor Fleming) pagal rašytojo Ly- mas. Šokinėdamas su automatais
po pinigais ir narkotikais nuklomano Franko Baumo knygas tapo
neginčijama kino klasika, o šieme- tą lovą, grodamas baltu pianinu
tinis „Ozas: didingas ir galingas“ saldžią dainelę Franco kuria savo
(„Oz the Great and and Power- personažo asmeninį šou. Neatpaful“) pasakoja priešistorę apie tai, žįstamai pakeitęs išorę aktorius
kaip burtininkas pateko į Ozo šalį. suvaidino savotišką šiuolaikinės
Skrisdamas oro balionu šlovės ir popkartos mesiją. Arba muzikinio
turtų trokštantis nevykėlis cirko
klipo gangsterio karikatūrą. Taigi,
magas Oskaras Digsas patenka į
Franco Alienas – dar vienas aktouragano verpetą, nuskraidinantį
riaus eksperimentas. Jis įrodė, kad

gali suvaidinti ir tokį ekstravagantišką personažą.
Pastarieji metai aktoriui labai
darbingi. Jis daug filmuojasi ir vis
dažniau atsiduria kitoje kameros
pusėje – režisuoja ir trumpus filmukus pagal įvairius eilėraščius,
ir dokumentinius filmus. Kartu su
draugu Travisu Mathewsu Berlyno kino festivalyje šiemet jie parodė „Interior. Leather Bar“ (2013).
Jame atkuriama cenzūros iškirpta
40-ies minučių scena iš 1980 m.
Williamo Friedkino filmo „Cruising“. Šiame filme policininkas,
kurį suvaidino Alas Pacino, infiltruojamas į Niujorko gėjų aplinką,
kad sugautų serijinį žudiką. Iškirpti kadrai, kuriuos nedaug kas matė,
dingo. Franco ir Mathewsas nutarė
juos atkurti. Nutrindami realybės
ir fikcijos ribas, filmo autoriai atskleidžia Holivude dominuojančios
homofobijos mechanizmus. Pasak
aktoriaus, šis eksperimentas paskatins diskutuoti apie seksualinę
laisvę ir kultūros vaidmenį formuojant erotinius polinkius. Šiemet Kanuose, „Ypatingo žvilgsnio“
programoje, parodytas naujausias
Franco režisuotas filmas „Kai aš
gulėjau mirties patale“ („As I Lay
Dying“), sukurtas pagal Nobelio premijos laureato Williamo
Faulknerio romaną. Franco jame
sukūrė pagrindinį vaidmenį.
Žinoma, Franco veikla ne visada sulaukia tik pagyrų... „Kritika
skaudina, bet tik akimirką, – aiškina Franco. – Jau girdėjau visko,
ir pagyrų, ir kritikos. Nesu idealas ir, kas žino, gal mano polinkis
į ekscentriškus dalykus turi kažką
bendra su savimonės obsesija, bet
man svarbiausia, kad tai skatina
kurti kažką naujo ir įdomaus.“
Neseniai Franco sulaukė savo
žvaigždės garsioje Šlovės alėjoje.
Neslėpdamas jaudulio per ceremoniją jis sakė: „Kai tik atvažiavau į
Los Andželą, pirmiausia atėjau į
šią vietą. Tada man atrodė, kad
patekti į šią alėją – nepasiekiama
svajonė. Dabar aš esu dalis Holivudo istorijos.“
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Tamsus debesėlis
Kitaip nei pernai, šių metų „Kino pavasario“ konkursinėje programoje „Nauja Europa – nauji
vardai“ akivaizdžių favoritų nebuvo. Dauguma filmų – vidutiniškai geri, tačiau pasigedau tikrai
originalaus ir netikėto jaunų kūrėjų žvilgsnio. Žinoma, dėl šios priežasties išgirsti tarptautinio
žiuri verdiktą buvo tik dar smalsiau: ką nariai nutars išskirti iš gana vienodų juostų?
G e d i m i n a s K u k ta
prendimas geriausiu filmu pripažinti
lenkų režisieriaus
Sławomiro Fabickio
„Myliu“, mano manymu, buvo logiškiausias. Kartu – lengviausias
ir atsargiausias. Visi pritars, kad
ši melodrama turi visus stipraus
filmo elementus: gerą istoriją,
meistrišką jos vystymą, puikų aktorių ansamblį. Nors man „Myliu“
pasirodė pernelyg tvarkingas ir
dramaturgiškai teisingas.
Sławomiras Fabickis kruopščiai
ir nedramatizuodamas kuria dvie-

S

tinius suabejoti meile ir bendro
gyvenimo ateitimi. Fabickis rodo,
kaip po truputį „apnuodijamos“
mylinčių žmonių mintys apie vienas kitą. Net viskam paaiškėjus,
Tomekas nebesugeba (pasi)tikėti
Marija. Svarbiausiu tampa ne
nusikaltimo ir pažeminimo faktas
(meras už tylėjimą sumoka nemažą sumą), bet ištikimybės ir meilės klausimas. Galiausiai Tomekas
prisipažįsta nebemylintis Marijos
ir tą jautęs daug anksčiau, dar
prieš lemtingą įvykį. Režisierius
istoriją vysto kamerinėje aplinko-

„Myliu“, rež. Sławomir Fabicki

jų žmonių – sutuoktinių Marijos ir
Tomeko – jausmų studiją. Abu dirba pelningus darbus, įsirenginėja
naują būstą, laukia pirmagimio:
gyvenimas klostosi be didesnių
rūpesčių ir dramų, paprasčiausiai
laimingai. Tačiau į šią šeimyninę
idilę įmetamas šaukštas deguto –
Marijai įkyriai simpatizuoja kolega miestelio meras. Vieną popietę
jis išprievartauja Mariją, o moteris nusprendžia tai nutylėti. Taip
prasideda melagysčių, apgaulės,
įtarinėjimų ir išbandymų metas,
galiausiai priverčiantis sutuok18 kinas_2013/2 (322)

je, tuščiuose, pritemdytuose, pabrėžtinai buitiškuose interjeruose,
paryškinančiuose jausmų nykimą.
Statiška, suvaldyta operatoriaus
Piotro Szczepańskio kamera kuria
ramybę ir rimtį, paradoksalu, iš
tiesų dramatiškai ir tragiškai istorijai. Tačiau didžiausių pagyrų
nusipelnė profesionali pagrindinio
dueto – Marcino Dorocińskio ir Julijos Kijowskos – vaidyba.
Buvo galima lengva ranka jiems
skirti geriausių aktorių apdovanojimus. Tą leido suprasti ir žiuri
komentarai spaudos konferencijo-

je. Tačiau už geriausią vyro vaidmenį buvo apdovanotas rumuno
Mariano Crisano filmo „Rokeris“
aktorius Danas Chioreanas, suvaidinęs buvusį roko muzikantą,
besirūpinantį į narkotikus įnikusiu
vienturčiu sūnumi. Liko neaišku,
ar tai vieningas žiuri sprendimas,
ar festivalis laikosi politikos neapdovanoti to paties filmo keliais
prizais. Tokiu atveju sprendimai
sąlygoti. Juolab kad Chioreano
personažas pasirodė kiek monotoniškas ir vienodas. Taip, jo herojus
tikrai vertas užuojautos, poelgių
niuansai suvaidinti įtikinamai,
tačiau siužeto vystymo trūkumai,
buksuojantis, finale taip ir nepasiūlantis nieko nauja pasakojimas
vertė nuobodžiauti. Negelbėjo net
aktorius.
Be apdovanojimų liko vienas
įdomiausių konkurso filmų – bulgaro Emilio Christovo „Chameleono spalvos“. Tai tragikomiškas
pasakojimas apie komunistinės
Bulgarijos slaptąjį agentą Batko
ir jo nešvarius darbelius norint
sukompromituoti aukščiausius
politinius postus užimančius asmenis. Po nedrąsaus, užguito,
nekalto veido jaunuolio kauke iš
tiesų slepiasi racionali, gudri ir be
jokių skrupulų asmenybė (chameleoniškai tiksli Rusceno Vidinlievo
vaidyba). Ją pastebi slaptosios policijos agentai ir pasiūlo šnipinėti.
Batko sutinka, tačiau vėliau pradeda žaisti į fatališką baigtį vedantį
dvigubą žaidimą.
Žaidžia ir Christovas. Jis varijuoja keliais žanrais bei stiliais:
nuo jautrios dramos iki detektyvo,
nuo lengvabūdiškos komedijos iki
trilerio. Režisierius suplaka tikrą
postmodernų šnipų filmų pastišą,
kuriame pilna tiesioginių ir pa-

slėptų užuominų į platų kultūrinį
kontekstą. Minimi garsūs detektyvinių romanų autoriai (Raymondas Chandleris, Johnas le Carré),
filme gausu nuorodų į klasikinio
Holivudo kino lauką, pirmiausia –
film noir tradiciją. Taip „Chameleono spalvose“ atsiranda „filmo
filme“ kompozicija. Pastarajame
(nespalvotoje istorijoje à la „Kasablanka“) persisvėręs per laivo
bortą pagrindinis herojus ir žūva.
Tuo tarpu „realybėje“ po įvykdyto
sąmokslo lieka gyvas. Komunizmą
keičia demokratija. Batko užsideda akinius nuo saulės ir įsimaišo
į naujos epochos ritmą. Finalas
teigia: santvarka žlugo, bet „nekalto veido“ chameleonai toliau
egzistuoja tarp mūsų.
Christovo filmas ir Kristinos
Buožytės „Aurora“ konkurse išsiskyrė žanru ir įdomesne pasakojimo struktūra. Žanrinis „kokteilis“
ir mokslinės fantastikos drama
buvo atsvara šiuolaikines socialines problemas gvildenantiems
filmams – gruzinų „Nenustok šypsotis“, lenkų „Mamos liūdesys“,
slovakų „Mano šuo Kileris“ (apdovanotas už geriausią režisūrą).
Savotiškas atskiras programos
blokas buvo Balkanų šalių filmai,
kuriuose skirtingais rakursais
pasakojama apie neseno karo
pasekmes. Pažįstama serbė kadaise man guodėsi dėl šiuolaikinio
Balkanų kino situacijos. Jai įkyrėjo (jaunieji) režisieriai, filmuose
iki šiol eskaluojantys karo temą:
nuo įvykius inscenizuojančių iki
karo padarinius reflektuojančių
juostų. Ji pasigenda universalių,
istoriškai neterminuotų pasakojimų, kaip pavyzdį nurodydama Šarūno Barto kiną. Karas buvusios
Jugoslavijos šalių kinematografe,

anot jos, tapo tema-monumentu,
kurio neįmanoma apeiti. Iš dalies
suprantu jos pasipiktinimą, bet
kartu prisimenu lietuvišką kiną,
iki šiol užtikrintai ignoruojantį
sovietinės praeities, Nepriklausomybės pradžios laikotarpį. Dabarties situaciją – taip pat. Matyt,
kiekvienos valstybės kinas patiria
savąjį stokos jausmą.
Festivalio konkurse buvo parodyti du filmai apie karą – bosnės
Aidos Begič „Sarajevo vaikai“ ir
jos tėvynainio, dabar gyvenančio
Kanadoje Igorio Drljacos „Krivina“. Jie man savotiškai iliustravo
du būdus, kuriais kinas kalba apie
žiaurią praeitį. Pirmojo filmo atveju – simptomiškai iliustratyviai
(nors daug kas nutylima, ištariama
užuominomis), antrojo – ieškant
originalesnių sprendimų kalbėti
apie traumines patirtis.

dialoguose bei tiesiogiai rodant
archyvinę medžiagą iš sugriauto
Sarajevo. Režisierė rodo anemijos ir pesimizmo kamuojamą
dabartinę šalies visuomenę, be
tėvų likusius vaikus ir jų likimus.
Nors tai, reikia pasakyti, daro
kiek prikišamai. Begič filmui pritrūko aiškaus siužetinio stuburo.
Tolygiai besirutuliojanti istorija
prašėsi esminių lūžių ir konfliktų.
Visai kitaip apie skaudžius dalykus prabyla Drljacos debiutinis
filmas „Krivina“. Režisierius pasakoja imigranto Miro kelionę iš
Kanados į gimtąją Bosniją ieškoti
dingusio be žinios jaunystės draugo. Miro klajoja vaikystės teritorijomis, retkarčiais užkalbina vietinius gyventojus, stebi kraštovaizdį.
Kartais kelionę pertraukia rodomos gyvenimo Toronte akimirkos
ir, rodos, pašaliniai pasakojimai:

„Chameleono spalvos“, rež. Emil Christov

„Sarajevo vaikai“ – tradicinė
socialinė drama apie „nuskriaustuosius ir pažemintuosius“, našlaičius Rahimą ir jos brolį Nedimą,
besistengiančius išgyventi sunkiomis socialinėmis sąlygomis. Rahima sunkiai dirba, paauglys Nedimas įsipainioja į nusikalstamą
veiklą. Rūpesčių daugėja, buitis
smukdo, o brolis ir sesuo pamažu tolsta vienas nuo kito. Sesuo
visomis jėgomis ir priemonėmis
bando išlaikyti brolį šalia savęs.
Filme vis šmėkšteli karo šešėlis –
personažų prisiminimuose ir

pavyzdžiui, autobuso avarijos netoli Miro gimtinės epizodas. „Krivina“ eliptiškai laužo linijinio pasakojimo konvencijas, po truputį
žiūrovą įtraukdama į fantasmagorišką atmosferą: peizaže pasirodo
autobuse žuvusi mergina, Miro
užklysta pas vienišą senolį, šis
ryte keistai dingsta. Paslaptingą,
vaiduoklišką nuotaiką paryškina
fone prislopintai grojanti nerami
elektroninė muzika. Iš fotografijos,
kurią Miro nešiojasi, sužinome, jog
ieškomas draugas yra jis pats – seniai dingęs, galbūt miręs. Taip odi-

sėjiško grįžimo namo pasakojimas
tampa savęs ir savos tapatybės
paieškų istorija, lydima praeities
prisiminimų ir traumų. Galiausiai
Miro pakliūva į saulės nutviekstą
mišką, vaikšto tarp aukštų medžių,
stebi gamtą, žiūri į drugelį, nutūpusį ant delno. Ši graži rami scena
leidžia kalbėti ir apie archetipinį
mišką (prieglobstis, saugumas,
vieta, kur nugalimos baimės, atsiveriama paslapčiai). Miro vėl
pajunta ryšį su palikta žeme ir
susitaiko su (savo) mirtimi. Man
ši scena pasakė kur kas daugiau
apie skaudžius praeities dalykus,
nei tiesiogiai rodomi karo vaizdai
Begič filme.
Kartais Drljacos kino kalba kiek
manieringa, bet tokie ieškojimai
įdomesni nei, sakykim, melodramatiškas jo vienmetės režisierės
Darios Oniščenko filmo „Rytų nos-

ną su serbų imigrantu, buvusia
bokso žvaigžde Vladanu. Jie abu
turi sūnus, abu savaip nelaimingi. Vladano sūnus Zoranas paliko
Miuncheną ir grįžo gyventi į Serbiją. Čia vieną naktį jis sutinka
Jeleną – liūdną ir desperatišką
moterį, kitą rytą visam laikui ketinančią išvykti į Vokietiją. Tarp
šių geografinių taškų pasakojimas
ir blaškosi. Skirtingose šalyse stebime vienišų žmonių troškimą
užmegzti artimą ryšį, bandymą
suprasti vienas kitą. Nesvarbu,
kad juos skiria tautybė ar kalba.
Vis dėlto ilgainiui filmas pradeda
klimpti į stereotipus ir saldų sentimentalumą. Jame pilna klišių apie
egzotišką Rytų Europą (samanės
varymas namuose, „dvasingos“
dainos, tarp kurių ir nostalgiška
krokodilo Genos dainelė). Stebiesi, jog tai ukrainietės filmas:

„Rokeris“, rež. Marian Crisan

talgija“ tonas. Autorė seka šiuo- vakariečio filme, rodos, dar galėtum pateisinti tokius neįdomius
laikiniame kine labai madinga
sprendimus.
kelių susikertančių istorijų logika
Paskutinis dramatiškas akordas
(ją naujai išpopuliarino Alejandro
Gonzálezas Iñárritu). Trijose šaly- „suskamba“ finale. Netikėtai tris
šalis sujungia prapliupęs simbose rutuliojasi trys istorijos, kurių
herojus jungia giminystės ryšiai. liškas juodas lietus, kurį „nudažė“ kitame Europos pakraštyje
Miunchene gyvenanti ukrainietė
Ruslana laukia atvykstančio sū- išsiveržusio ugnikalnio pelenai.
naus Bogdano. Pastarasis pasku- Žinutė aiški: gyvename po tuo pačiu tamsiu debesėliu ir dalijamės
tinę minutę apsigalvoja ir nutaria
likti Kijeve, kur išgyvena nelai- bendra teritorija, vis dar vadinamingą meilę savo boso draugei. ma Europa.
Vieną vakarą likimas (tiksliau,
naminė degtinė) suveda Ruslakinas_2013/2 (322) 19
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Išvysk tylą, išgirsk tuštumą

Ulrichas Seidlis tiesiogiai nesuformuluoja jokių išvadų, jokio finalinio „moralo“;
jis tik rodo, ir kai filmai pasibaigia, supranti, kad labai panašios istorijos vystosi
toliau, jos tiesiog nepateko į kadrą.
I e va T o l e i k y t ė
ne tik pagrindiniai Seidlio veikėjai
ustrų režisieriaus Ul- mas „Rojus“ įgyja ironišką prasmę:
nemato savęs iš šalies. Tikriausiai
žiūrovas veikiau išvysta kasdienį
richo Seidlio filmas
tai ir sukuria gluminantį filmų
žmonių pragarą, kuriame iš pirmo
„Rojus. Meilė“ (2012)
prasideda scena, ku- žvilgsnio nėra jokių prošvaisčių, efektą. Šaltuose, preciziškuose, statiškuose kadruose, kur kiekviena
nes Seidlio herojai prarado bet
rioje psichiškai neįgalūs žmonės
atrakcionuose važinėjasi elektri- kokį žmogišką orumą. Šitą slogu- detalė iškalbinga, „gyvena“ žmonės, visiškai nenutuokiantys, kad
čio įspūdį ypač sustiprina tai, kad
niais automobiliais; automobiliai
režisierius tiesiogiai nesuformu- „yra kadre“, t.y. žiūrovui lyg ant
vis atsitrenkia vienas į kitą ir visur
delno padėti veikėjai, kurie neturi
aidi linksmi išsigandusiųjų šūks- luoja jokių išvadų, jokio finalinio
jokios savistabos, kurie lyg sapnuoniai. Nežinau, kas čia baisiau – ar „moralo“; jis tik rodo, ir kai filmai
atrakcionas su verčiančiais su- pasibaigia, supranti, kad labai pa- se paskendę savo žmogiškuose ir
dažniausiai banaliuose noruose ir,
našios istorijos vystosi toliau, jos
sigūžti „smagiais smūgiais“, ar
regis, net nepastebi tylos ir tuštutiesiog nepateko į kadrą.
ramus, švelniai šypsantis, viską
mos, kuri juos supa.
Rašant apie trilogiją norisi rasti
stebintis moters veidas palmėmis
Riba tarp dokumentikos (tikroišpieštos sienos fone. Gal iš tikrų- kažkokią bendrą šaknį. Iš pradžių
vės) ir vaidybinio kino (kūrybos)
tampa komplikuota. Viena vertus,
tai suteikia daug gyvybės, pavyzdžiui, vulkaniškas juokas, kuriuo
„Meilėje“ pratrūksta Teresa su
savo draugėmis, įžūliai bananus
vagiančios beždžionės, kurių neįmanoma nufotografuoti, arba
žėrinčios paauglių akys „Viltyje“.
Tačiau režisieriaus pozicija tampa
prieštaringa – jis tarsi nebeatsakingas už savo filmus, juk tiesiog
rodo, kaip yra, be to, aktoriai
laisvai improvizuoja, režisierius
tiesiog sumodeliuoja situacijas,
kuriose jie atsiskleidžia.
„Rojus. Viltis“, 2013
Tikriausiai „Meilė“ – tamsiausias
trilogijos filmas. Nebejauna
atrodo,
kad
ji
visiškai
aiški
–
tai
jų šiurpi yra ta tyla, kuri stoja po
poros minučių išsijungus mecha- dviejų moterų ir mergaitės – vie- moteris Teresa atvyksta iš Vienos
į Keniją tikėdamasi, kad ten ją (pa)
nišos mamos Teresos „Meilėje“, jos
nizmui.
mylės (nežinau, kaip kitaip suforsesers Anos Marijos „Tikėjime“ ir
Man regis, šitą epizodą galima
muluoti). Iš kitų ten atostogaujanTeresos dukters paauglės Melani
laikyti visos „Rojaus“ trilogijos
filmų „Meilė“ (2012), „Tikėjimas“ „Viltyje“ – bandymas atrasti mei- čių moterų Teresa išsiskiria tik tuo,
jog jai tai pirmas kartas. Lyginant
(2012), „Viltis“ (2013) raktu. Žmo- lę vieną vasarą. Teresa išvyksta
su patyrusiomis sugarmama, Teatostogauti į Keniją, kur leidžiasi į
nės, kuriuos savo filmuose rodo
resa labai nedrąsi ir naivi su savo
absurdiškus nuotykius su vietiniais
Seidlis, lygiai taip pat daužosi
skaisčiai žydru maudymosi kostiuvienas į kitą, nelabai suprasdami, paplūdimio vaikinais, Ana Marija
bando mylėti Jėzų Kristų, o Mela- mėliu ir skara paslėpti šlaunims. Ji
kas su jais dedasi. Jie visi kažko
trokšta, galbūt savo rojaus, bet, ni antsvorį metančių paauglių sto- kenčia nuo antsvorio, kas savaime
nieko ypatingo, bet nuolat pabrėvykloje įsimyli jai į tėvus tinkantį
užuot pasiekę dvasios ar kūno
gydytoją. Vis dėlto svarbiau už jun- žiama kameros – filmas tiesiog
ramybę, tik kankina save, ypač
savo kūną. Trilogijos pavadini- giančią temą, manau, tai, kad visi, pilnas balto jos kūno. Vėliau man

A
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šitai priminė Raymondo Carverio
apsakymą „Riebalai“, kuriame
antsvoris tampa dvasinio stingulio ir vienatvės metafora. Stingulio,
pro kurį niekas neprasiskverbia ir
gyvas kontaktas su kitu žmogumi
tampa neįmanomas.
Kad ir kaip absurdiškai tai
skambėtų (turint omenyje, kur
Teresa yra), iš pradžių atrodo, kad
būtent to ji ir siekia – tikrų, nesumeluotų santykių, todėl vis įsivelia
į kvailiausias ir gėdingiausias situacijas. Vis dėlto spėju, kad šiuolaikiniai žiūrovai gana atsparūs ir
filmas jų baisiai nesukrėtė. Kad
ir Teresos gimtadienio vakarėlio
scena. Kurorto draugės ta proga
padovanoja jai vietinį striptizo šokėją. Moterys tiesiog kanoniškai
(tikriausiai taip, kaip matė darant
filmuose) pašėlsta jam išsirengus ir
rengia mažą konkursą, kuri sukels
šokėjui erekciją. Aišku, konkursas
užtrunka ilgai. Tokios ir panašios
scenos man pasirodė nuobodžios.
Kita vertus, galbūt jos geriausiai ir
atskleidžia veikėjų nykulį, tuomet
ir tylesni filmo momentai ryškiau
suskamba, juk ne veltui labiausiai
mane išgąsdino epizodai, kuriuose
Teresa palieka dukrai balso pašto žinutę – saldžiu švelniu balsu
kartoja tas pačias frazes: „Myliu
myliu, bučiukas bučiukas, ate ate,
ate ate“ ir t. t.
Teresos tragedija – ne tai, kad
ji stora ir sena, todėl negali gauti
sekso, ir net ne tai, kad savanaudiškame pasaulyje neįmanoma
rasti tikrų jausmų. Tragedija, kad
jų nenori, kad negali jų pakelti,
nes jausmai nėra malonūs, jausmai skaudina – jausti yra nesaugu.
Filmo pradžioje Teresa ligi ašarų
kvatoja iš viešbučio barmeno, kurio labai riebi oda: „Tu tik pažiū-

rėk, jis blizga kaip kokia lašinių
paltis.“ Manau, dėsninga, kad galų
gale būtent jis parodo jai nuoširdumą (nedrįsdamas pabučiuoti
„ten, apačioje“, kur ji valdingai
rodo pirštu), kaip dėsninga ir tai,
kad pagaliau sulaukus taip trokšto
tikrumo Teresą apima baisi gėda.
Čia reikia pridurti ir trečią dėsningumą: juokas iš „lašinių palties“
užkrėtė ir mane.
„Tikėjimas“ pasakoja kiek kitokią istoriją. Teresos sesuo Ana
Marija taip pat išeina atostogų, bet
niekur neišvažiuoja, lieka namuose, Austrijoje. Ana Marija – tikėjimo fanatikė ir siekia tapti šventąja, nuolat kankina savo kūną, o
radusi laisvą akimirką važiuoja
į imigrantų rajonus ir bando atvesti atvykėlius, kurie dažnai net
nesupranta, ką ji sako, pas Dievą.
„Tikėjimas“, kaip ir „Meilė“, len-

paminėti, kad vyras, vasarą netikėtai sugrįžtantis į Anos Marijos
gyvenimą, yra musulmonas, ir filmas palaipsniui vis labiau primena
farsą, kai vis kartojasi absurdiškos
situacijos: vos išėjus žmonai, vyras įsijungia arabų radiją, numėto jos kryžius ir atidengia Mekos
nuotrauką, o žmona, įmigus vyrui,
purškia iš flakonėlio jo pagalvę
švęstu vandeniu. Tokių tragikomiškų situacijų „Tikėjime“ apstu
ir atrodo, kad režisierius nori parodyti, kokie beprasmiški ir kvaili
yra religiniai konfliktai, bet visai
nepaliečia temos gelmės.
Man atrodo, kad kur kas įtaigiau Ana Marija filme atskleidžia
žmogaus vienatvę. Ir vėl šiurpą kelia patys paprasčiausi dalykai, pavyzdžiui, kai matai, kaip baltame
vonios kambaryje ji purškia laku
savo senamadę šukuoseną, pilna

„Rojus. Meilė“, 2012

gvai nuspėjamas filmas: rodoma
smulki, dažnai keista kasdienybė,
kuri lyg žemyn besiritanti sniego
gniūžtė įgauna vis grėsmingesnį
pavidalą, kol pabaigoje sutraiško
veikėjus.
Žiūrėdama pirmus du trilogijos
filmus vis pagaudavau save, kad
erzina veikėjų banalumas ir primityvumas. Kad, pavyzdžiui, Ana
Marija taip staiga metėsi į radikalią tikėjimo formą viso labo todėl,
kad jos vyras po avarijos atsidūrė
invalido vežimėlyje ir nebegali jos
seksualiai patenkinti. Dar reikia

Įdomiausias, mano galva, trečiasis trilogijos filmas „Viltis“ – filmo pabaiga nevienareikšmiška, o
būtent daugiareikšmiškumo ir pasigedau pirmose trilogijos dalyse.
Kaip ir „Tikėjime“, filme sukurta
keista, bet įtaigi, beveik sapniška tikrovė – paauglių svorio metimo stovykla kažkur tarp Austrijos miškų.
Filme vėl nėra nė vieno žmogaus,
kuris atitiktų populiariuosius grožio standartus (nebent gąsdinančiai pasitempę stovyklos treneriai),
kiekvieno veikėjo kūnas unikalus.
Pagrindinė herojė – Teresos dukra
Melani – stovykloje randa draugų,
įsimyli, pirmą kartą pasigeria ir
pan. Šitą istoriją žiūrovai moka
atmintinai, ji tipiška arba, kitaip
tariant, banali. Čia jau tikrai niekas
negali nustebinti, o vis dėlto.
Seidliui pavyko beveik dokumentiškai užfiksuoti tų vaikų ne-

Melani įsimylėjimo objekto figūra.
Kartais jis atrodo žmogiškas (malonus kontrastas sadistui treneriui),
kartais – dar didesnis sadistas ar
nedemaskuotas beprotis. Jis akivaizdžiai manipuliuoja Melani ir,
regis, delsia tik iš tingulio, nykumos ar neapsisprendimo, kaip būtent ja pasinaudoti. Susidaro įspūdis, kad šita situacija jam puikiai
pažįstama. Tačiau jo motyvai lieka
iki galo neaiškūs, mįslingi. Tai ir
suteikia filmui gelmės, ypač scena miške, kai ištempęs „smigusią“
Melani ant samanų, gydytojas ją
visą apuosto, o tada tvarkingai
parveža atgal. Norom nenorom
pagalvojau, kad toks yra paties
Seidlio metodas. Tiksliau, kad
jis iš pasalų tyrinėja žmogų, bet
pats tarsi nestoja akistaton, neteigia kažko naujo, nemeta iššūkio
tikrovei, o juk galėtų.

„Rojus. Tikėjimas“, 2012

pasitikėjimo ir ryžto, o tada sėda į
baltą automobilį ir išvažiuoja vykdyti savo donkichotiškų žygdarbių,
o visą tą laiką aplink ją – vėsi, žalia
ir gaivi vasara, švelni tyla. Žiūrint
Seidlio filmus (ir ypač „Tikėjimą“)
apima keistas jausmas, kad veikėjai, grubiai tariant, daro visas tas
nesąmones arba kankina vienas
kitą ir save todėl, kad nepakelia
pasaulio tylos ir tuštumos. Seidlis parodo, kad dabartis visiškai
tuščia, kad ji – baltas tylus lapas,
kurį žmogus laisvas užpildyti kuo
tik nori, jeigu tik suvoks šią laisvę.

kaltumą, atrodo, jis matomas ir
dėl specifinio amžiaus – veikėjai
dar yra labiau vaikai nei paaugliai,
nors keturiolikmetė Melani draugė
ir vaizduoja tikrą sekso ekspertę.
Be to, jie dar „stori vaikai“, labiau
užguiti, drovesni. Jų paaugliškos
nesąmonės nei stebina, nei piktina. „Viltyje“ visa sukaustęs stingulys, regis, dar didesnis – net upė,
prie kurios deginasi vaikai, tarsi
neteka, tik tingiai žėri saulėje lyg
skystas metalas.
Keisčiausia šiame filme gydytojo – veriančių mėlynų akių pirmojo

Tačiau kad ir kaip būtų, kai aidžioje valgykloje skimbčiojant šakutėms atsirado juoda užsklanda,
per kūną nuėjo šiurpas ir pasirodė,
kad sąžiningiau pasakyti negalima.
Kad vilties reikia ieškoti ne kur kitur, o tik savyje.
Ir tai yra iššūkis žiūrovui.
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kino pavasaris

Margarethe Tiesel apie sudėtingiausią
savo vaidmenį

Nors Jūsų karjeroje net 14 kino
vaidmenų, Vienoje jūs labiau žinoma kaip teatro ir televizijos aktorė.
Ar nesunku derinti šiuos iš pažiūros skirtingus amplua?
Visai ne. Man asmeniškai darbo
specifika teatre, kine ir televizijoje
nėra tokia ir skirtinga. Man svarbiausia yra aktorius ir jo vidinė
laikysena, reiškiant kūrinio idėjas.
Skiriasi tik tai, kad teatre iš aktoriaus reikalaujama viską – emocijas, judesius, kalbą – padidinti,
nes režisieriai nori sukurti koncentruotą, išpūstą pasaulį, o kine dažnai aktoriui pakanka būti savimi.
Todėl teatre aktoriaus darbas kur
kas labiau varginantis.
Įdomu, kuo jus patraukė Ulricho
Seidlio projektas, kodėl nusprendėte dalyvauti aktorių atrankoje?
Ulrichas Seidlis garsus ne tik
Austrijoje ir aš labai gerbiu jo filmus. Mane žavi, kad jis niekam
nebando įtikti. Suvaidinti jo filme
buvo mano svajonė, be to, manęs
nuolat klausinėdavo, kodėl dar
niekad nesu su juo dirbusi, tarsi
tai turėtų būti akivaizdu. Pagaliau,
atsiradus progai, man nekilo abejonių.
Ar pasirinkimui įtakos turėjo ir
filmo tema?
Dirbant su Seidliu įdomiausia
tai, kad niekad nežinai, apie ką
iš tiesų bus filmas. Kurdamas šią
trilogiją režisierius turėjo daugiau
nei 90 valandų nufilmuotos medžiagos, buvo planuojamas vienas
ilgas filmas, tačiau galiausiai atsirado trys. Jo filmai niekad neturi
scenarijaus, todėl vaidindamas
gali tik numanyti, koks iš tiesų
yra tavo vaidmuo. Teresos istorija galėjo turėti daugybę skirtingų
22 kinas_2013/2 (322)

baigčių ir peripetijų. Žiūrėdama
galutinį montažą pamaniau, kad
apie heroję ir filmą žinau kur kas
daugiau nei parodyta, nes daug
scenų liko nepanaudota. Teresos
istorija – tai ne tik vienišos moters,
ieškančios meilės, istorija. Man filme svarbesnė situacija tarp turtingų vakariečių ir visokiais būdais
bandančių užsidirbti afrikiečių.

Eksportas“ apie rytų europiečius
temos.
Taip, tai lygiavertis sandėris
tarp šių dviejų pusių. Meilė perkama už pinigus, tačiau niekas
niekada nesugebės pasakyti, ar
ta meilė tikra.
Vakariečiai šio filmo nesutiko taip
šiltai, kaip jis buvo sutiktas čia,
rytinėje Europos dalyje. Kaip Jūs
manote, kodėl?
Manau, kad čia žmonės turi
kur kas geresnį humoro jausmą
nei Vakaruose. Ten visuomet siekiama politinio korektiškumo ir
bet kas, kas juos verčia jaustis
nesmagiai, pasmerkiama arba
ignoruojama.

O koks Jūsų požiūris į neturtingas Afrikos ir kitų žemynų šalis
eksploatuojantį sekso turizmą, tų
šalių kultūrą, vertybes ir pasaulio
suvokimą sparčiai keičiančius
globalizacijos procesus? Juk filme
rodomas paplūdimio vaikinų gyvenimas yra toks tik dėl vakariečių
įtakos. Kai pasaulis vis labiau
Kita vertus, sunku būtų įvardinti
niveliuojasi, ar manote, kad tokio
labiau politiškai korektišką filmą
turizmo ribojimas galėtų būti
apie Afriką. Prisiminus prancūzų
išeitis?
režisieriaus Laurent’o Cantet
Manau, būtų naivu tikėtis, kad
XXI amžiuje dar įmanoma apsau- „Kelionę į Pietus“, nagrinėjančią
goti kai kurias kultūras nuo globa- tą pačią problemą, akivaizdu, kad
Seidlis, kitaip nei Cantet, neprolizacijos procesų ir apskritai, kas
vokuoja žiūrovų gailesčio afrikiesuteikia teisę Vakarams kelti tokį
globėjišką klausimą? Ar nenor- čiams.
Seidlis nesileidžia į konformizmalu, kad ir Afrikoje gyvenantys
mą. Šią situaciją buvo galima pažmonės nori naujos suknelės arba
vaizduoti ir visiškai kitaip, būtų
sportinių batelių? Mėgstu keliauti
ir savo akimis matau, kaip milži- lengviau ir įprasčiau, jei paplūdiniški viešbučių kompleksai ir ba- mio vaikinai būtų verti gailesčio,
seinai griauna idiliškas pakrantes, o sugarmama (austrės, Kenijoje
ieškančios meilės nuotykių) keltų
tačiau manau, kad tai lygiaverčiai
mainai, nes vakariečiai turi pinigų, pasišlykštėjimą. Tačiau Seidlis neo afrikiečiai – rojų žemėje. Supran- nusileido. Greičiausiai atsirado netama, kad kiekviena pusė nori tu- mažai žiūrovų, kurie priekaištavo,
kad režisierius privertė neprofesirėti tai, ką turi kita, ir jie turi teisę
onalus vaidinti tokius vaidmenis,
vystyti tokius mainus.
nors iš tiesų jiems reikalinga užuojauta ir apsauga. Negaliu pakęsti
Filmas siūlo mintį, kad austrai turi
panašaus rasistinio požiūrio, nes
pinigų, tačiau jiems trūksta meilės,
savo akimis stebėjau situaciją. Pao afrikiečiai už pinigus siūlo savo
plūdimio vaikinai, pakliuvę į filmą,
„meilę“. Seidlis tarsi grįžta prie
tapo miestelio pažibomis, jie tuo
savo ankstesnio filmo „Importas–

didžiavosi ir jiems tai apsimokėjo,
o pagrindinis personažas prieš kelionę į Kanų kino festivalį pareiškė,
kad verčiau jau pasiims pinigus,
skirtus kelionei, todėl filmo prodiuseriai turėjo jam papildomai
sumokėti, kad atvyktų. Tie vaikinai
žino, kaip gyventi, ir man juokinga,
kai vakariečiai globėjiškai kalba
apie jų apsaugą.
Kurie iš jų – paplūdimio vaikinai
ar sugarmama – dvasiškai skurdesni?
Sunku pasakyti – abi pusės nėra laimingos. Sugarmama be galo
trokšta tapti mylimomis ir bando
tą meilę nusipirkti. O paplūdimio
vaikinai... gal jie ir gerbia tas moteris, tačiau nemanau, kad jauni,
gražūs vaikinai tikrai myli šešiasdešimtmetes baltaodes. Jie turi
save nuolat apgaudinėti. Tačiau
tai jų pasirinkimas ir nė vienos
pusės nereikia teisti ar gailėtis.
Rodos, abi pusės bėga nuo savo
realybės...
Jeigu jiems tai bent kiek pavyksta – jau gerai, ir nėra ko čia
smerkti.
Sugarmama, savo šalyje priklausydamos pasiturinčių žmonių
sluoksniui, tik Afrikoje sau leidžia
įgyvendinti beveik laukinius troškimus. Čia jos išsilaisvina nuo bet
kokių etiketo normų.
Mano herojė filme kardinaliai
pasikeičia. Pradžioje ji yra naivi
ir tiki, kad gali egzistuoti meilė,
bet supratusi, kad šiuos santykius
valdo pinigai, ji ima naudotis savo
pranašumu. Didžiausia jos tragedija įvyksta pabaigoje, kai Teresa
įsivaizduoja esanti visagalė, o paskutinis vaikinas ją atstumia. Vis-

kas pasikeičia. Svarbiausia tai, kad
Afrikoje bet kas, atvykęs iš Europos, laikomas aukštesne klase. Tai
išprovokuoja vakariečius, leidžia
jiems elgtis taip, kaip namuose
niekad negalėtų sau leisti. Žinau,
kad pagyvenę japonai keliauja į
Indoneziją ir ten išlaiko jaunas
mergaites, neabejodami, kad tai
yra jų teisė, o merginos jų visada laukia. Tai visai kas kita nei
prostitucija.
Seidlis trilogijai pasirinko pavadinimus pagal Ödöno von Horvátho
1932-ųjų pjesę „Tikėjimas, viltis
ir labdara“, pakeisdamas paskutinį žodį „meile“. Režisierius
apeliuoja į svarbiausias vertybes, bet finale laimės, tikėjimo ir
vilties nėra. Seidlis rodo, kad jų
nebėra, egzistuoja tik iškreiptos
jų atmainos.
Manau, kad kinas ir tokie režisieriai kaip Seidlis labai reikalingi ir Vakarų, ir Rytų bei Pietų
pasauliams. Įvairių medijų kasdien mums brukamos klišės apie
pasaulį formuoja siaubingą jaunų
žmonių požiūrį. Tokie filmai kaip
„Rojaus“ trilogija yra reikalingi,
nes tai alternatyva, griaunanti
šias dirbtinas klišes, kuriomis
mes nesąmoningai matuojame
pasaulį. Seidlio filmas man yra
meilės deklaracija žmogiškumui,
visam tam, kokie mes iš tiesų
esame, – netobuli, pilni ydų ir
troškimų. Tačiau visi trokšta būti
mylimi. Be to, pažiūrėjusi visus
filmus pagalvojau, kad viltis yra.
Pirmoji meilė visada būna nevykusi, o mano herojės dukteriai
viskas dar priešaky.
Jūsų herojė sujungia visus
trilogijos filmus, visose dalyse jos
buvimas, nors ir už kadro, labai
svarbus.
Vykstant filmavimams žinojau
tik tiek, kad savo dukrą išsiunčiu į lieknėjimo stovyklą, o mano
sesuo yra šiek tiek kvaištelėjusi
dėl Jėzaus. Labai netikėta, kad
Teresos buvimas juntamas visose

A. Solomino nuotr.

Ulricho Seidlio trilogija „Rojus“ tapo „Kino pavasario“ ašimi. Jau kuris laikas
kartu po kino festivalius keliaujantys trys vieno garsiausių austrų režisierių
filmai kelia diskusijas. Į Vilnių pristatyti pirmosios trilogijos dalies „Rojus. Meilė“
atvyko pagrindinio vaidmens aktorė Margarethe Tiesel.

dalyse, nes man, tiesą pasakius,
buvo pasakyta tik tiek, kad turiu
paskambinti dukrai ir ji neatsilieps.

žisierius priima tave tokią, kokia
esi iš tikrųjų. Tai siejasi ir su filmo
tema – žmonės ir situacija vaizduojami tokie, kokie yra.

Žinojimas, kad Teresa taip toli nuo
dukros ir kenčia, dar labiau įprasmina paskutinę dalį. Žiūrint visą
trilogiją iš eilės akivaizdu, kad
Jūsų herojė jungia ir kristalizuoja
visų trijų filmų prasmę. Tai įdomus
režisieriaus sprendimas.
Tikrai taip. Tai buvo be galo
sunkus, tačiau vienas įdomiausių
mano gyvenimo darbų. Seidlis –
didelis režisierius.

Ar vaidmuo buvo didelis iššūkis?
Tai buvo sudėtingiausias vaidmuo mano gyvenime. Kartu jis
labiausiai jaudino ir įkvėpė. Tai
pats įdomiausias projektas, su
kuriuo esu kada nors dirbusi.

Anksčiau esate sakius, kad nematėte scenarijaus, nes jo ir nebuvo.
Ar nuolatinė nežinia netrikdė?
Tai nebuvo lengva, tačiau jei
pasirenki būti atvira ir laisva, tai
tampa privalumu. Yra daugybė
režisierių, kurie iš karto žino, ko
siekia, ir tiksliai nusako kiekvieną
detalę, kaip turi atrodyti ir elgtis
aktorius. Tačiau Seidliui daug
svarbiau ištraukti tai, ką aktoriai
turi viduje. Mėgstu šokti, todėl filme atsirado scena, kurioje šoku.
Iš tiesų nuostabu jausti, kad re-

Šis vaidmuo pirmą kartą gyvenime
Jums atnešė tokį platų tarptautinį
pripažinimą, ar tai yra svarbu?
Meluočiau, jei sakyčiau, kad
man neturi reikšmės svarbiausias austrų kino apdovanojimas
ir nominacija Europos kino apdovanojimuose. Juk kai metai iš metų
sunkiai dirbi, sulaukti įvertinimo –
didžiausia dovana ir atlygis.
Filmas buvo iššūkis dar ir dėl
dokumentinį kiną primenančio
stiliaus. Viskas iki menkiausių
detalių atrodo tikra.
Man nebuvo problema, nes esu
viena iš tų aktorių, kurie vaidmenį įsileidžia į save labai giliai. Yra
aktorių, kurie apsimeta ir vaidina,

o man patinka savo vaidmenis išgyventi. Todėl man priimtinas toks
Seidlio požiūris į aktorių – jis išnaudoja realias kiekvieno savybes,
leidžia būti savimi.
Ar galėtumėte teigti, kad tai svarbiausias Jūsų gyvenimo vaidmuo?
Taip. Tai be galo stiprus vaidmuo, ypatingas režisierius ir didžiausia mano karjeros sėkmė.
Manau, kad po jo tapau labiau
savimi pasitikinčia aktore. Man
buvo svarbu įrodyti, kad galiu padaryti ir itin sudėtingus darbus. Į
kiekvieną savo vaidmenį žvelgiu
kaip į kelionę, nes kiekvieną kartą,
pažinęs svetimus kraštus ir gyvenimus, tampi šiek tiek atviresnis.
Taip ir su kiekvienu vaidmeniu
aktorius išplečia savo pasaulio
matymą.
Kalbėjosi
A is t ė R a čai t y t ė
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tema

tema

Kinas, kurį vadiname

lėtuoju

Tenka apgailestauti, kad įprastame kino teatrų repertuare lėtojo kino
pavyzdžių vargiai pamatysi, nors jie ir tapo neatskiriama kino festivalių
programos dalimi.
N a r i u s K a i rys

„Tegyvuoja meilė“, rež. Tsai Ming-liang, 1994

Tie, kurie kada nors išdavė
savo principus, nepatirs tikrojo
santykio su gyvenimu.
Andrejus Tarkovskis

Filmas nėra romanas.
Tai gyvenimas.
Jeanas-Lucas Godard’as

1.
Horizonte kalnai, lopinėlis švininio
dangaus, akmenimis nusėta dykynė,
vėjas įvairiomis kryptimis nešioja
smėlio dulkes, moters balsas ir sena
kaip dykuma daina. Arba: kambarys, veikiausiai kvepiantis medžiu,
berniukas skiemenuodamas skaito
įrašą kalendoriuje, tėvas išeina iš
kambario į verandą, pakviečia sūnų
ateiti pas jį, vaikas atsisėda ant kelių
ir ima pasakoti savo sapną, vyras
sustabdo jį: „Sapnų nereikia skleisti, šnibždėk man į ausį.“ Arba: trys
karaliai slenka dykviete, pamažu
nykdami peizaže, jie pradingsta už
kopos, po kurio laiko vėl pasirodo,
jų figūros ima didėti, debesys uždengia saulę, šešėlis – dykumą ir
keliauninkus. Arba: vyras eina tiltu,
moteris ruošiasi nuo jo nušokti, jie
pasižiūri vienas į kitą, vyras nueina
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toliau, pasigirsta pliukštelėjimas ir
pagalbos šauksmas, kurkia varlės,
žibintų šviesa krenta ant besižvalgančio į upę vyro.

2.
Šarūnas Bartas, Béla Tarras, Carlosas Reygadasas, Andrejus Zviagincevas, Aleksandras Sokurovas,
Abbasas Kiarostami, Philippe’as
Garrelis, Nuri Bilge Ceylanas, Pedro Costa, Kim Ki-dukas, Jia Zhangke, Fredas Kelemenas, Bruno Dumont’as... Šių režisierių pavardes
tikrai esate girdėję, jų filmus – tikrai matę. Vieni kino teoretikai jų
kiną vadina neomodernistiniu, pabrėždami jo sąsają su modernistiniu
kinu (Michelangelo Antonioni kūryba čia užima pagrindinę vietą). Kiti,
baidydamiesi modernaus kino paveldo – ypač pernelyg sureikšmintos
pasakotojo figūros bei intelektualinio fono – siūlo jų kūrybą krikštyti
„kontempliatyviu kinu“ arba „tyliuoju kinu“. Tai suponuotų išgyvento,
bet ne (iš)mąstyto laiko patirtį. Treti,
regis, jų balsai garsiausi, ieškodami panašumų tarp šių režisierių
filmų, atkreipė dėmesį, kad visi jie
turi vieną bendrą bruožą – lėtumą.

Todėl šią kino srovę, neturinčią aiškių pradžios ar juo labiau pabaigos
žymų istoriniame laike, ir imta vadinti „lėtuoju kinu“ (šiame tekste
vartosiu būtent šį terminą). Taigi
pirmiausia apie reiškinio, vadinamo
lėtuoju kinu, apibrėžimą.

3.
Vakarų kultūroje ir jos įtakos zonose vyrauja garso bei greičio estetika,
ypač kalbant apie kiną ar tiesiog
gyvenimo būdą. Ši estetika, be abejo, sparčiai plinta ir ten, kur žmonės tradiciškai kiek kitaip žvelgė į
pasaulį. Pavyzdžiui, Tolimuosiuose
Rytuose, kur tyla bei lėtumas kaip „Odisėjo žvilgsnis“,
tik yra ir buvo vertybės. (Pamenu, rež. Theo Angelopoulos, 1995
girdėjau pasakojimą apie Nepale „Be šėtono“,
matytą vandens buivolą – milžiniš- rež. Bruno Dumont, 2011
ką kaip dramblys, lėtą kaip vėžlys,
didingai einantį tik jam žinomu
keliu, iš kurio visi pagarbiai traukėsi.) Galbūt todėl tiek daug ryškių
lėtojo kino pavyzdžių sulaukiame iš
Japonijos, Taivano, Korėjos ir pan.
Nors ši estetika ir įspūdinga, jokiu
būdu ne visavaldė. Vakaruose taip
pat galime rasti užtektinai pavyzdžių, teikiančių pirmenybę lėtumui.
2012 m. kovą D. Britanijoje įvyko

sekundžių, o lėtojo kino – gerokai
meno, technologijų, muzikos ir kino
ilgiau (pavyzdžiui, Bélos Tarro
festivalis, akcentuojantis neskubrų
gyvenimo ritmą, o jo temą išreiškė „Šėtono tango“ kadras – 151,4 sek.).
toks šūkis: „As Slow As Possible“ Komerciniame filme judesio tęstinumas montaže yra aksioma, o
(„Kuo lėčiau“).
nekomerciniame kaip tik stengiaKinas šiame greičio ir lėtumo
ginče užima ypatingą ir kartu dvi- masi ją sulaužyti. Et cetera. Iš pirmo
prasmišką padėtį. Žinoma, nenu- žvilgsnio tokia metodologinė prieiga atrodo pateisinama ir patikima.
stebinsiu pasakęs, kad pagrindinis
Tačiau iš tiesų ji labai kritikuotina.
greičio bei garso estetikos skleidėjas
Pirmiausia todėl, kad taikoma diir diegėjas šiais laikais yra reginių
kinas, atsirandąs nepailstančių Ka- chotominė prieiga apskritai leidžia
lifornijos auksakasių ir jiems prijau- aiškinti didžiąją dalį kino, kuriame
aptinkamos naratyvo užuomazgos,
čiančių epigonų dėka. Lėtas, tylus
taigi daromos išvados gali būti vikinas asocijuojasi ne su jų masine
produkcija, o su vienetiniais, auto- siškai netikslingos. Be to, kai kurie
režisieriai (Michelangelo Antonioni,
riniais kūriniais. Kinu galima beveik
idealiai išreikšti ir vieną, ir kitą pa- Theo Angelopoulos, Chantal Akersaulėžiūrą, ir visa, kas yra tarp jų. man), apie kuriuos galima būtų kalTai lemia tam tikrą antagonizmą. bėti kaip apie lėtojo kino atstovus,
Susipriešinimas, vienokios ar kito- ėmė kurti dar tada, kai apie MTV
išpopuliarintą vaizdo klipo estetiką
kios opozicijos dažniausiai padeda
teoretikams apibrėžti jų tiriamą sri- niekas nė nesapnavo. Akivaizdu,
kad jie negalėjo priešintis tam, kas
tį ar objektą. Matthew Flanaganas
dar tik įvyks. Vis dėlto jei kai kurie
savo tekste „Link lėtumo estetikos
šiuolaikiniame kine“ pasirenka bū- šiuolaikiniai filmai, priskiriami lėtajam kinui, ir priešinasi masinės protent tokią strategiją, nes lėtąjį kiną
dukcijos gamintojų primetamoms
jis regi kaip maištą prieš Holivudo
standartus. Jo manymu, vidutiniš- taisyklėms (pranešime spaudai apie
kai Holivude pagaminto filmo ka- Filipinų režisierių Lavą Diazą teigiama: „...sąmoningai nepaiso kino
dras trunka dvi ar šiek tiek daugiau

pramonės konvencijų, tokių kaip
įprasta filmo trukmė, muzikinio
garso takelio naudojimas ar greitas,
naratyvui tarnaujantis montažas“),
nereiškia, jog tai tiesiog dėl paties
priešinimosi, nereiškia, kad vien tik
pagal tai juos galima apibrėžti. Joks
rimtas meno kūrinys nekiš galvos
į tokius spąstus. Taigi turėtume
paieškoti kito kelio, vedančio į supratimą, kas yra lėtasis kinas.

4.
Kartą viename festivalyje buvo rodomas Guso Van Santo filmas „Paskutinės dienos“. Kažkas iš pažįstamų
įvertino filmą kaip tragiškai lėtą, suprask, blogą: pusvalandį rodo, kaip
protagonistas šliaužia grindimis. Tai
sudomino ir nuėjau į filmą. Be abejo,
šliaužė ne pusvalandį, o tik kelias
minutes. Svarbiausias parametras,
žiūrint ar vertinant filmą, negali
būti kadrų kaitos, siužeto raidos ar
kūnų judėjimo greitis. Tačiau akims,
pripratusioms prie nuolatinio veiksmo ir vaizdų pokyčių, kelios minutės
gali iš tiesų pasirodyti nepaprastai
ilgos. Todėl lėtasis kinas paprastai
pasižymi negatyvia konotacija. Greičiausiai todėl tokį kiną rodo tik spe-

cializuotose vietose (kino ar meno
festivaliuose, parodose, teminiuose
renginiuose), kur jis negali padaryti
žalos rafinuotam „Greito ir pasiutusio Hobito 3“ žiūrovui. Juokas
juokais, tačiau tenka apgailestauti,
kad įprastame kino teatrų repertuare lėtojo kino pavyzdžių vargiai
pamatysi, nors jie ir tapo neatskiriama kino festivalių programos
dalimi (Beno Riverso „Dveji metai
prie jūros“ bei Diazo „Atnašavimo
amžius“, kuriuos kovą rodė ŠMC
kino salė, – maloni išimtis). Žodis
„lėtas“ savaime neutralus, t. y. jis gali
būti vertinamas tik kontekstualiai,
bet dažnai iš anksto yra suvokiamas
kaip neigiamas: nuobodus ar pretenzingas (meno kūrinio atžvilgiu),
retrogradiškas ar tingus (žmogaus
atžvilgiu) ir pan. Nors lėtumas šiame kontekste nebūtinai turi būti
greitumo antonimu, galima suabejoti termino „lėtasis kinas“ tinkamumu, nes tai primena itin sudėtingo
reiškinio supaprastinimą. Šie filmai veikiau pasižymi ypatingu ritmu, kuris gal tik iš pirmo žvilgsnio
atrodo kartais beveik nepakeliamai
lėtas, tačiau iš tiesų svarbi įtampa,
kuri išlaikoma kiekviename kadre.
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Štai paskutiniame Tarro filme „Turino arklys“, rodos, beveik niekas
nesikeičia. Kiekvieną dieną ta pati
bulvė, ties patys kasdieniai ritualai.
Bet esi prikaustytas prie ekrano visas 2,5 val. Taigi lėtumas – paviršius,
kurį apčiuopia žiūrovas, sutelkęs
savo dėmesį ne į vaizdinio turinį,
o į lėtai besikeičiančius vaizdus ar
lėtai kadre vaikštinėjančius žmones.
Todėl, kaip teigia Flanaganas, lėtasis kinas veikiau pasižymi ne abstrakčiu lėtumu, o išskirtine forma
bei struktūra, kurią jis įvardija kaip
lėtumo (nejudumo) estetiką. Jos formalius aspektus nesunku atpažinti.
Šiam kinui būdingas savitas tempas,
leidžiantis autentiškai patirti laiką
kino ekrane. Antra, tyla juose daug
svarbesnė už dažniausiai antraeilę
kalbą. Trečia, žiūrint šį kiną galima
nesitikėti tradicinio siužeto ar istorijos, jas keičia kitokios pasakojimo
strategijos.

5.
Ar dar pamenate tuos tris karalius,
keliaujančius per dykumą? Tai 8 minutes trunkantis kadras, beje,
dažnai laikomas chrestomatiniu
lėtojo kino pavyzdžiu, iš Alber26 kinas_2013/2 (322)

to Serrà filmo „Paukščių giesmė“
(„El cant dels ocells“, 2008). Kodėl
reikėjo visas šias minutes rodyti,
kaip blaškosi po dykumą trys karaliai? Prasidėjus kadrui, kamera
juda lygiagrečiai su jais, tik po kurio
laiko sustoja ir ima stebėti beprasmį klaidžiojimą po smėlio kosmosą.
Žvaigždė dar nesužibo danguje, jie
pasiklydę, ir tik žiūrovas nepraranda orientacijos, nes viską stebi iš to
paties taško. Tradiciškas montažas
(dykuma, pėdos smėlyje, veido planas ir t. t.), darkydamas erdvėlaikio
vienovę, gal ir sukurtų psichologinę
įtampą, bet pradangintų visą situacijos grožį ir vieno kadro įtaigą,
kurią stiprina supratimas, kad dykumoje jautiesi taip, lyg bet koks
tavo judesys būtų bergždžias (viena
hipotezė teigia, kad būtent iš dykumos, kur galėjai mąstyti vienį,
atsirado monoteizmas).
Bet tai tik samprotavimai, bandymas racionalizuoti režisieriaus
sprendimą. Iš tiesų daug svarbesnė
patirtis, kurį atsiranda iš ypatingo
ritmo bei montažo kadro viduje. Šis
lėtojo kino tempas kuriamas statiška ar neisteriškai judančia kamera
filmuojant ilgus planus. Kameros

„Kartą Anatolijoje“, rež. Nuri Bilge Ceylan, 2011

judėjimo erdvėje būdas – savotiška
choreografija, kuri užburia ir tada,
kai žiūri filmą, ir tada, kai mąstai,
kaip tai buvo pasiekta. Sunku pasakyti, kada tai paplito, tačiau, galima
sakyti, jai pradžią davė Antonioni
bei Tarkovskio filmai. Prisiminkite
kad ir Antonioni filmo „Profesija:
reporteris“ ar Tarkovskio „Aukojimo“ pabaigas. Neabejotinas šios
srities meistras – Theo Angelopoulos, tačiau panašiai dirba (gal ne
taip rafinuotai ir nuodugniai) daugelis režisierių, priskiriamų lėtajam
kinui. Paprastai kameros akiratyje
atsiduria kasdieniai veiksmai, kuriems leidžiama prasidėti ir baigtis. „Miškas“,
Dažnai kadras nesibaigia, kai iš jo
rež. Piotr Dumała, 2009
dingsta judantis objektas, kame- „Turino arklys“,
ra dar kelias sekundes stebi tylų
rež. Béla Tarr, 2011
pasaulį, o žiūrovo žvilgsnis tampa
jautresnis detalėms ir visumai.
Aktorius (nebūtinai profesionalas)
tarsi gyvena kadre, todėl net ir
skubėjimas, įvilktas į realiai išgyvenamą laiką, yra reliatyviai lėtas.
Be to, apgyvendintuose kadruose
kūnai vėl tampa kūnais – Godfrey
Reggio savo apokaliptiniame filme „Koyaanisqatsi“ parodė, kaip
lengvai šiuolaikiniai kūnai (žmonių,

mašinų) virsta abstrakcijomis. Žiūrėdami lėtąjį kiną nelyg grįžtame į
apčiuopiamų, gyvų formų pasaulį.

6.
Godard’as yra sakęs, kad vaizdinys
leidžia mažiau kalbėti, bet daugiau
pasakyti. Iš esmės jis kalba apie poeziją, nes ji keliais žodžiais ar vaizdais, kaip šiuo atveju, gali išreikšti platų spektrą jausmų, emocijų,
minčių. Būtent to ir siekia lėtojo
kino kūrėjai. Jiems svarbus ne tik
kadro vizualumas, bet ir gebėjimas
„tyliai“ kreiptis į žiūrovą. Koncentruota tyla siūlo progą pabūti su
tuo, kas iš tiesų vyksta, susikaupti
ir sutelkti dėmesį. Pamenu draugo
nuostabą, kai jis, praleidęs daug
laiko viename iš didžiausių pasaulio metropolių, Vilniuje išgirdo
kito žmogaus žingsnius, už kelių
metrų šnekančius žmones. Panašus
jausmas gali aplankyti žiūrint vieną
iš šių filmų. Lietuvos režisieriams,
ypač pradėjusiems kurti 9-ojo dešimtmečio pabaigoje – Audriui Stoniui, Arūnui Mateliui, Šarūnui Bartui, – tyla kine gerai suprantama
ir būtina. Kalba Sovietų Sąjungoje
buvo tapusi ideologinių demagogijų

verge, todėl ši režisierių karta pasirinko maištą, kurį puikiai iliustruoja Stonio žodžiai: „Jei visi kalba,
aš pasirinksiu tylą, jei visi bėga, aš
sustosiu ir stovėsiu vietoje, jei visi
sprendžia globalinius klausimus,
aš stebėsiu, kaip ropoja skruzdelė.“
Kalba nebėra privaloma, nes ji
lyg koks lokomotyvas nebetraukia
naratyvo. Barto filme „Mūsų nedaug“ neištariamas nė vienas filmo
pasakojimui svarbus žodis. Viskas
parodoma. Kalba teigia tam tikrą
kultūrą, socialumą, o filme matome
kultūros ar socialumo irimą, todėl
kalbą keičia pirmapradė komunikacija – žvilgsniai. Taip, išgertuvėse
yra dainuojama, rėkiama, tačiau
tai tik sustiprina kalbos nereikalingumo įspūdį. Tsai Ming-liango filme
„Tegyvuoja meilė“ („Vive l’amour“,
1994) kalbantį žmogų pirmąsyk
išgirstame tik 23 minutę. Ir tik dėl
to, jog viena iš veikėjų derasi dėl
buto pardavimo. Kalba skirta tikslinei informacijai, o ne žmogiškam
ryšiui sukurti ar sustiprinti. Nors
per šias 23 minutes įvyksta daug
reikšmingų filmui įvykių (įvedami
pagrindiniai veikėjai, keli iš jų spėja
susipažinti, permiegoti, nelegaliai

apsigyventi parduodamame bute
ir t. t.), tačiau jų nereikia „apkalbėti“, jie yra matomi. Paprastai lėtojo kino garso takelį sudaro įvairūs
garsai, kuriuos galima pavadinti
pasaulio šurmuliu. Muzika retai
būna nediegetinė. O jei būna, tai
naudojama ne iliustratyviai. Priešingai, dažniausiai ji – svarbus
akcentas, prasmingai papildantis
filmo atmosferą. Shinji Aoyamos
filmas „Eureka“ (2000) yra apie
vairuotoją bei du jaunuolius (brolį
ir sesę), kurie išgyveno autobuso
užgrobimą. Patirta trauma negrįžtamai pakeičia jų gyvenimą: vyras,
negalėdamas atleisti sau, kad liko
gyvas, sunkiai pritampa prie naujų
sąlygų, miršta jaunuolių, kurie ilgame filme nepratarė nė vieno žodžio,
tėvas, o motina juos palieka vienus
dideliame name. Norėdamas užpildyti egzistencinį vakuumą, vairuotojas pasiima jaunuolius į kelionę
autobusu po Japoniją. Kelionės
pabaigoje suskamba melancholiška Jimo O’Rourke’s daina „Eureka“.
Tada, kai savotiška nusikaltimo ir
bausmės temos variacija išsisemia
ir tampa aišku, kad šiaip ar taip
viskas bus gerai.

7.
Įtvirtintas Davido Warko Griffitho
filmų tradicinis holivudinio pasakojimo kanonas praleisdavo tas
pasakojimo vietas, kurios gali būti
numanomos ir nėra tokios „įtemptos“, jis linkęs keisti realaus laiko
potyrį. Taip atsiranda konfliktų
mazgai, kurie verčia žiūrovą šokinėti nuo vieno įvykio prie kito.
Viena vertus, toks kino pasakojimo konstravimas atsiranda iš
nusistovėjusio požiūrio į naratyvo
struktūrą. Kita vertus, kaip teigia
Tarras, jis atliepia nūdienos žiūrovui, pratusiam prie nuolatinio informacijos srauto, kuriuo jis vadovaujasi. Lėtasis kinas į pasakojimo
formas žiūri kitaip. Pirmiausia jis
modifikuoja pasakojimo suvokimą:
akivaizdi drama panaikinama, pasakojimas praranda įvykių centrą,
kitaip tariant, veiksmo priežastį.
Tačiau jis ne griauna dramaturgines konvencijas, bet sukuria naują
požiūrį į tai, kas pasakojime svarbu,
o kas ne. Dirbtinai kuriama drama
užtemdo tikrąją įvykio prasmę. Be
to, žmogaus, humanizmo supratimas šiuolaikinėje dramaturgijoje
yra paviršutinis, kartais ir išvis
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ir prasideda, ir baigiasi ta pačia
pranyksta. Lieka ne žmogus, o tie
įvykiai, kurie padarė jį tokį. Bana- scena. Archajiškas laiko suvokimas, pagal jį organizuojamas gylus pavyzdys: karo veteranas šneka
apie išgyventus siaubus, rodo nuo- venimo ritmas Alonsui ir reiškia
laisvę. Lėtasis kinas rodo žmogų
traukas, verkia ir pan. Režisierius
taip, lyg jis būtų apnuogintas, tadar parodo porą kaimynų, kurie
patvirtina, kad jis tikrai grįžo iš čiau šio nuogumo nepastebi kiti.
Tai retai susikertančių skirtingų
karo sugniuždytas. Žiūrovas, jei
supranta kalbą, stebi šias šnekan- judėjimo trajektorijų pasaulis, kurį
kartais (Ming-liango, Tarro, Nuri
čias galvas, jei nesupranta, kelias
valandas skaito titrus. Ką jis pa- Bilge Ceylano filmuose) galima
pavadinti susvetimėjusiu pasausakys po filmo? Taip, karas yra
blogai. O žmogus? Žmogaus nėra. liu, praradusiu prasmės jausmą.
Jis pranyko tarp žodžių. Kas būtų, Tačiau ne modernistiniu požiūriu,
kur susvetimėjimą pabrėžė domijei tokio filmo režisierius išmestų
nuojanti pramoninė aplinka. Tai
kalbas apie karą, paliktų kaimynus
tuštuma tarp žmonių, negebėjimas
ramybėje ir sumontuotų filmą iš
nuoširdžiai bendrauti. Lėtojo kino
pauzių, indų plovimo, apdulkėjusių
personažo nesieja glaudūs ryšiai su
medalių traukimo iš užgriozdinto
viena konkrečia vieta, todėl jis dažstalčiaus?
Dedramatizacija beveik radika- nai leidžia laiką kažkur eidamas,
klajodamas. Vaikščiojimas tarsi
liai įgyvendinama Lisandro Alonso
filmuose. Jo „Laisvėje“ („La liber- atidengia žmogaus sielą.
Semih Kaplanoglu antrojo
tad“, 2001) matome medkirčio
gyvenimo dieną. Jis žymi medžius, „Yusufo“ trilogijos filmo „Pienas“
tada juos kerta, lupa žievę, pietau- („Süt“, 2008) protagonistas vis
išvažiuoja iš miesto į kalnus, kur
ja, eina pogulio, važiuoja parduoti
gali tiesiog atsigulti ant žemės, svamedienos už juokingą sumą, grįžta
joti apie savo kuriamas eiles, kur
į savo buveinę, kepa sumedžiotą
niekas jam neūš į ausį, kad reikia
šarvuotį, valgo jį apšviestas laužo
dirbti ir uždirbti. Regis, Holivudo
ir žaibų. Filmo laikas žiedinis: jis
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„Geris“, rež. Gus Van Sant, 2002

enfant terrible Van Santas yra iš
tų režisierių, kurie taip pat stengiasi (kitas klausimas, kaip jam tai
pavyksta) dramą iš išorės perkelti
į žmogaus vidų. Jo filmas „Geris“
(„Gerry“, 2002) apie du vaikinus,
kurių vardai tokie pat – Geris (dar
jų žargonu tai reiškia „susimauti“). Filmas prasideda skambant
nuostabiam minimalistiniam Arvo
Pärto „Spiegel im spiegel“. Vaikinai
važiuoja mašina. Pasižiūrime į juos
iš galo, iš priekio, iš jų perspektyvos. Tada muzika nutyla, mašina sustoja ir jie išeina į tariamai
trumpą ekskursiją po kanjoną. Ši „Eureka“,
ekskursija užsitęsia tris dienas, tiek
rež. Shinji Aoyama, 2000
trunka ir filmo veiksmas. Nors Van „Po tamsos – šviesa“,
Santas iš tiesų leidžia sau daug:
rež. Carlos Reygadas, 2012
puiki scena, kai vienas iš veikėjų po
ilgo pasiruošimo netikėtai nušoka
nuo uolos luito, tačiau režisierius
nedrįsta, o gal tiesiog nemoka iki
galo išsilaisvinti iš Holivudui būtinių dramaturginių klišių. Po ilgų
klajonių, beveik religinėje scenoje
vaikinai atsigula ant druskos ežero.
Vienas Geris sako: „Aš išeinu“ ir
kitas Geris užgulęs jį pasmaugia.
Kai gyvasis Geris pabunda, jis mato,
kad plentas visai netoli. Paskui

matome jį saulės nudegintu veidu
važiuojantį kažkieno automobilyje.
Viską vainikuoja kita Pärto kompozicija iš to paties albumo „Für
Alina“.
Galimos dvi filmo interpretacijos: viena – psichologinė, kita – paaiškinanti. Pastaroji pasakoja apie
tikrą istoriją, nutikusią dviem žmonėms, apie epifanišką išsigelbėjimą, kita kalba apie tai, kaip veikia
mūsų sąmonė ekstremaliais atvejais: tam, kad Geris išliktų gyvas,
jo asmenybė skyla, kitaip tariant,
sąmonė susikuria atramą. Tačiau
tas kitas galų gale tampa nereikalingas ir prieš pabaigą reikia juo
atsikratyti. „Geris“ daugeliu atžvilgių tik formaliai primena lėtąjį
kiną, nes visa drama sutelkiama filmo pabaigoje. Lėtasis kinas nesiekia parodyti, kad tyla, meditatyvi atmosfera, besirutuliojanti
tolygiai su filmo trukme, skirta tik
tam, kad galų gale žiūrovas giliau
išgyventų įvykusią psichologinę
dramą. Todėl Flanaganas, cituodamas Jeaną-Marie Straubą, yra
neteisus: šiuose filmuose atodūsis
nėra romanas, nes niekas neturi
pretenzijų kurti atodūsio dramos.

Lėtasis kinas parodo atodūsį taip,
lyg mes jį pamatytume ir išgirstume pirmą kartą. Ir tai – didžiulis
talentas ir darbas.

8.
Žinoma, lėtasis kinas susilaukia ir
kritikos. Ne tik iš žiūrovų, išauklėtų standartinių filmų, kuriuose tris
kartus pakartotas moralas, kad visi
tikrai jį suprastų, bet ir iš autoritetingų kritikų. Vienas pagrindinių
jų argumentų, kad lėtasis kinas kuriamas pagal išankstines schemas,
įtinkančias tik kino festivalių skoniui. Tačiau reikia suprasti, kad šie
filmai – autoriniai, intuityvūs darbai, atspindintys kūrėjo vidinę tikrovę. Todėl jų neįmanoma aiškinti
tik formaliais aspektais, tai veikiau
tiesiog bruožai, leidžiantys identifikuoti tokį kiną. Be to, niekas negarantuoja, kad autorius nepakeis
savo kūrybos krypties, juo labiau
kad pagal tą patį receptą kuriami
filmai reiškia tik stagnaciją.
Lėtojo kino negalima vertinti
pagal tą pačią schemą – jos tiesiog nėra. Kaip nėra tokio dalyko
ir gyvenime. Lėtojo kino kūrėjai
laikosi savo principų, laiko jutimo,

bet ne dėl to, jog nori kam nors įtik- tyt, atstovauja būtent pastariesiems, nes jis bando įtikinti, kad
ti. Bartas sako, kad turėjo praeiti
daug laiko, kol jis pagaliau suprato, šis kinas nuobodus bei pasyviai
kad gali kurti filmus taip, kaip nori. agresyvus, reikalauja daug mūsų
Todėl Steveno Shaviro kaltinimas, brangaus laiko, kad pasiektų menesą lėtasis kinas nostalgiškas ir re- kus estetinius ir politinius efektus.
gresyvus, simuliuojantis senus kino Taip jis ignoruoja ar apsimeta nestilius ir ignoruojantis visa, kas nu- suprantąs lėtojo kino esmės, kurią
tiko socialiniame, politiniame, tech- idealiai išreiškė Riversas: kinas
yra pasaulis, kuriame renkuosi
nologiniame lauke per paskutinius
30 metų, – visiškas nesusipratimas. būti, o ne apie jį pasakoti. Taigi
Jis, matyt, nesusidūrė su Apichat- šis kinas nesiekia jokių estetinių
ar ideologinių efektų. Taip, filmas
pongo Weerasethakulo, Reygadaso
filmais, kurie angažuoti ir socialiai, yra meno kūrinys, o geras meno
kūrinys gali prilygti estetiniam
ir politiškai, kuriami pasitelkiant
išgyvenimui, tačiau jis nėra sanaujausias technologijas. Tačiau tai
vitikslis. Henri Bergsonas veikale
tik dar vienas lėtojo kino sluoksnis
„Kūrybinė evoliucija“ rašė, kad kuo
ir tikrai ne pats svarbiausias.
labiau gilinsimės į laiko prigimtį,
Šiems režisieriams kinas yra
daugiau nei tiesiog būdas papa- tuo labiau suvoksime, kad trukmė
reiškia išradingumą, kūrybą. Lėtasakoti istoriją, pralinksminti ar
užfiksuoti realybę. Kinas pažadi- jam kinui priskiriami ar panašiai
jaučiantys režisieriai, atrodo, ir
na jausmą, mintį, kuriais galima
yra tie žmonės, kurie vadovaujasi
pasidalinti su kitais. Todėl lėtasis
filosofo mintimi. Jų filmai – kūkinas – lyg būsena, kuri išsipildo
rybingas santykis su laiku. Todėl
per tam tikrą laiko vienetą. Be
abejo, kai kuriems žmonėms sun- laiką, kurį tariamai skiri filmui, iš
ku išbūti vienoje ar keliose būseno- tiesų skiri sau: žmonės ims vaikšse, jiems reikia nuolatinio pokyčio, čioti į kiną kaip į muziejų – ne tam,
intrigų injekcijų. „Sight & Sound“ kad nužudytų laiką, bet kad jame
redaktorius Nickas Jamesas, ma- gyventų, tiki Reygadasas.
kinas_2013/2 (322) 29

tema

tema

Lėtas Šarūno Barto laikas
E m i l i ja V i s o c k a i t ė
Tai turiu trobą –
dviem galais:
vienam –
dar gyvas vaikštau,
o kitam –
jau guliu numiręs.
Marcelijus Martinaitis

„Kukutis pasakoja apie savo trobą“

Kalbant apie laiką kine, viena populiariausių yra pasakojimo analizė.
Laikas siejamas ne tik su judėjimu,
išoriniais veiksmais, bet ir su sąmone, mąstymu, atmintimi. Analizuojant Šarūno Barto filmus, siužeto
užuomazgas, fragmentus gal ir
galima sujungti į pasakojimą, pastebėti tam tikras jo transformacijas. Tačiau vargu ar tai pridėtų daug
prasmės kinui, kuriame žmogus
neatlieka ne tik pragmatinių, bet
dažnai net ir numanomų kognityvinių veiksmų. Ar galima kalbėti
apie vidinį laiką, jei ekrane matome
tiesiog veidą žmogaus, apie kurį nieko nežinome? Kaip eina laikas, kurį
žmogus tiesiog išbūna, išlaukia?

Pavadinimai
Vienas Barto filmo pavadinimas nurodo metafizinę būseną
(„Laisvė“, 2000), trys mini žmones
(„Mūsų nedaug“, 1996, „7 nematomi žmonės“, 2005, „Eurazijos
aborigenas“, 2010), du – uždarą
erdvę („Koridorius“, 1994, „Namai“, 1997) ir du – laiką („Praėjusios dienos atminimui“, 1990, „Trys
dienos“, 1991). Iš jų visų galima
išpešti ribotumo (erdvės ir kiekio
požiūriu) ir jo įveikimo (laisvė),
jungimo (mes, Eurazija, koridorius
kaip jungianti erdvė, bendra namų
erdvė, kartu gyvenantys žmonės)
bei praeities (praėjusi diena, aborigenas – čiabuvis, vietos gyventojas)
reikšmes. Pavadinime „Praėjusios
dienos atminimui“ perskaitomas ir
praeities laikas, ir siekis tą laiką
pri(si)minti, įveikti užmarštį.

Praeinantis laikas
Praeinantis laikas atsiskleidžia
ir filme „Mūsų nedaug“, kai mergi30 kinas_2013/2 (322)

na atvyksta į nykstančios tofolarų
tautelės gyvenvietę. Panašiai, nors
ir metaforiškai, į nykstančią rūšį
nurodo ir pavadinimas „Eurazijos
aborigenas“ – jo personažas siekia
išsivaduoti iš praeities ir pradėti
naują gyvenimą. Filme „Namai“
užkadrinis balsas kreipiasi į motiną: „Mama, dažnai norėdavau su
tavim apie viską pasikalbėti, bet
to nepadariau. Tik giliai viduje
kalbėjau su tavimi. (...) Tačiau dabar kaskart, kai ateinu čia tavęs
pasiklausyti, nebegaliu su tavim
kalbėtis. Esu nebylus. Visi žodžiai
iškalbėti. Viduje.“
Taigi tarp praeities ir dabarties
nėra tapatumo, viskas keičiasi ir
nyksta – laikas ne šiaip praeina,
bet atima, nusineša. Žmogus atsiduria dvigubos stokos situacijoje – jis jau netekęs to, kas nuėję į
praeitį, ir dar neturi to, kas laukia
ateityje.
Šv. Augustinas nagrinėjo, kur ir
kaip egzistuoja praeitis ir ateitis,
kaip galime apie jas kalbėti kaip
apie esančias, jeigu jų nėra (ateities dar nėra, praeities jau nėra, o
dabartis – trukmės neturintis taškas). Augustino manymu, jų nėra
„tikrovėje“, pasaulyje, bet jos yra
sieloje (vaizdinio, pėdsako pavidalu): ateisianti (laukiama) dabartis,
praėjusi (prisimenama) dabartis ir
praeinanti (stebima) dabartis. Laikas esąs „sielos ištįsimas“. Praeities pėdsakus sieloje mini ir literatūrologė Nijolė Keršytė: „Tai, kas
prarasta, ne išnyksta, bet palieka
pėdsaką, įspaudą, pasidengiantį
vis naujų patirčių sluoksniu, per
kurį paliktas patirties pėdsakas
įgauna naują reikšmę. Taip praėjusysis laikas iškyla kaip gyvas,
o ne miręs: atmintyje jis gyvena
savo gyvenimą, vis transformuodamasis priklausomai nuo to, kas
eina po jo.“1
Laike glūdi ir atminties, ir užmaršties galimybė. Viena vertus,
atmintis suteikia sąmonei vienovę,
ji yra priežastingumo ir subjekto
tapatybės pagrindas. Kita vertus,
prisimenant (pakartotinai pati-

riant) – patiriama nebe tas pats.
Visiškai įdabartinti praeities neįmanoma – ji nuolatos pildosi ir
keičiasi.
Praeinantis laikas yra linijinis,
laikrodžių laikas – nekintanti vienas po kito einančių momentų
seka. Tokiame laike naktį keičia
rytas, žiemą – pavasaris, jaunystę – senatvė. Barto filmuose fiksuojamas šis laiko praeinamumas ir
stengiamasi iš jo ištrūkti, panirti
į kitokį laiką. Religijotyrininkas
Mircea Eliade rašė, kad archajiškoje pasaulėjautoje kančia tolygi
istorijai, įvykiams, archajinis žmogus „visomis išgalėmis stengiasi
priešintis istorijai, suprantamai
kaip negrįžtamų, nenuspėjamų
autonomiškos vertės įvykių seka“.
Praeitis tėra ateities provaizdis,
t. y. laikas eina ne linija į priekį, o
cikliškai – apsisukęs grįžta į pirma-

pradį tašką, jis grįstas kartojimusi, „Laisvė“, 2000
o ne įvykiais2.
Ne viename Barto filme siekiama naujos pradžios, grįžti į pradžios laiką: „aborigenas“ Gena
nori pradėti naują gyvenimą, pabėgėliai ieško laisvės, „Namuose“
grįžtama į sielos praeitį, ir šiame
filme, ir „Koridoriuje“ pasakojimas prasideda pabudimu.

Buvimo laikas
Pirmi įspūdžiai, kuriuos sukelia
Barto filmai, iškalbingi: filmai nepaprastai lėti (ilgi kadrai, „nieko

nevyksta“); daug gamtos; „veikėjai“ atmintimi, klaidžiojimu po sielos
nieko neveikia, tik žiūri pro langą. erdves.
„Namuose“ akivaizdus vidinio
Šiuos tris standartinius (ir visiškai
ir išorinio laiko skirtumas: kai filteisėtus) įspūdžius galima susieti
mo pradžioje ir pabaigoje matome
su trimis laiko formomis: lėtas
namą iš lauko, aplinkui žaliuoja
filmas – tai pasakotojo laikas, lėti
veikėjai – individualus aktorių lai- medžiai, o žiūrint pro langus makas, ciklinis, pasikartojantis gam- toma gili žiema. Tamsos ir šviesos pokyčiai sufleruoja, kad filmo
tos laikas. Šios trys laiko atmainos
laikas apima dieną, naktį ir kitos
yra priešprieša nuolat kintančiam
linijiniam istorijos laikui. Filmuo- dienos rytą, bet per šį laiką spėja
užaugti ir pražysti kambaryje pase bandoma sulėtinti laiką, nutolti
nuo jo, nuo kaitos, ištęsti akimirką. sėtos gėlės.
Iš praeinančio, istorinio laiko
Barto filmuose pasikartoja kelio,
kelionės motyvas. Filmai „Trys die- stengiamasi ištrūkti į ypatingas
erdves – ribines nykstančias vienos“ ir „Mūsų nedaug“ prasideda
veikėjams atvykstant į kitą erdvę, tas arba vidines atminties erdves.
iš kažkur į genties (nykstančios, „Namuose“ užkadrinis balsas sako:
atskirtos nuo pasaulio) gyvenvietę. „Mama. Laikas praėjo. Esu toli nuo
„Trijose dienose“ – iš kaimo į Kali- tavęs. Kas man svarbu, mama, tai
tikėti, kad šie dalykai neišnyks.
ningrado uostą (uostas – savaime
ribinis miestas, o šio miesto istori- Mūsų dainos, mūsų žvilgsniai,
mūsų minutės. Mudu. Nes esame
jos tęstinumas dar ir suardytas, jis
izoliuotas ir kartu atviras). „Kori- tik mirusios sielos. Sergančios
doriuje“, „Namuose“ ir „Laisvėje“ sielos, išsekusios. Tiesiog taip. Ir,
kelionė ir yra „naratyvas“, pasa- svarbiausia, beveik be vilties. Bet
mes neišnyksime.“
kojimas. Keliaujama ir uždaroje
pastato erdvėje, ir atviroje begalinėje dykumoje. Erdvė, į kurią
Mitinis laikas: laiko
atkeliaujama, – sulėtintas laikas, atšaukimas
čia ne veikiama, o tiesiog būnama.
„Koridoriuje“ rodomi keli to paFilmams „Laisvė“ ir „Mūsų ne- ties žmogaus gyvenimo tarpsniai:
daug“ būdinga pabrėžtinai nuo- po namus vaikšto ir berniukas,
sekliai rodoma gamta. Nors kine
ir suaugęs vyras. Filmo „Namai“
tekanti upė dažnai siejama su te- pasakotojas-stebėtojas praneša
kančiu laiku, o jūra ir kalnai – su
grįžtantis susitikti su praeitimi, na„amžinybės dvelksmu“, net ir apsi- muose gyvenantys žmonės (seniai,
einant be metaforų galima sakyti, vaikai, moterys ir vyrai) egzistuoja
kad tokie nekintančios gamtos
lyg paraleliniuose, nesusisiekianvaizdai filme reiškia net ne ciklinį, čiuose pasauliuose. Tai primena
o beveik neslenkantį, amžinybės
Marcelijaus Martinaičio Kukučio
laiką. Tokioje gamtoje laikinam
trobą, kuri „sinchroniškai sujungia
ir kintančiam žmogui lieka išbūti, mažųjų ir didžiųjų kosminių ciklų
bandyti prisiderinti prie jos dėsnių, pradžią ir pabaigą [...], taip pat
sutapti ir galiausiai išnykti.
įžanginę ir baigiamąją žmogaus
Filmai „Koridorius“ ir „Namai“ gyvenimo fazę: jaunystę ir senatvę,
susiję su individualiu žmogaus
gyvenimą ir mirtį“3. Skirtingi laikai
laiku. Nuo istorinio laiko tėkmės
susijungia viename taške – taip ir
atsiribojama erdviškai – į istoriją gimsta mitas.
(prie Seimo deginamus laužus)
Čia laikas pajungiamas erdvišžvelgiama tik pro langą, iš namų
kumo principams – jis netolydus,
neišeinama. Išskyrus abu šventės
fragmentiškas, skirtingas skirtinepizodus, personažai „užsiima“ gose erdvėse, siela į praeitį grįžta
tiesiog buvimu, lūkuriavimu. Abu
kaip į išorinę, fizinę erdvę. Šie našie filmai susiję su individualia
mai – atminties vieta, įerdvintas

praeities laikas. Klaidžiojimas po
kambarius tarsi laiko praeiga – iš
šalies žiūrima į praėjusio laiko
atkarpas. Būtent iš to galima atpažinti mitą – laikas čia suerdvinamas, erdvė sulaikinama.
Filmas „Namai“ atrodo persmelktas Eliade’s nagrinėjamo
amžinojo sugrįžimo mito ir laiko
atšaukimo ilgesio. Šie namai – utopinė vieta, kur žmogus įveikia būties tolydumą, nenutrūkstamumą,
linijinį laiką. Tai magiška vieta, leidžianti iš istorinės tėkmės ištrūkti
į ciklinį mito laiką.
Namuose lankomasi simboliniu
laiku: iš papuoštos eglės, fejerverkų ir karnavalo galima spėti,
kad tai paskutinė ir pirmoji metų
dienos – ribinis perėjimo laikas.
Anot Eliade’s, laikas archajiškam,
religingam žmogui nėra tolydus,
jis skyla į pasaulietinį, tarpinį ir
švenčių laiką. Šventasis – „pirmykštis mitinis laikas, paverstas
esamuoju laiku“4.
Per šventes laiko tėkmė sustoja, o per Naujuosius metus dar ir
prasideda iš naujo. Tai naujos eros
pradžia, ritualinis kosmogonijos,
pasaulėkūros akto pakartojimas.
Svarbus Naujųjų metų šventės aspektas – per dvylika dienų tarp Kalėdų ir Trijų Karalių mirusieji grįžta
pas savo šeimas. Religijotyrininkas
paskutines metų dienas tapatina
su chaosu, viešpatavusiu prieš sukuriant pasaulį, ir teigia, kad šis
chaosas reiškia visų būties apraiškų, praeities ir dabarties sambūvį, žemiškojo laiko pristabdymą,
kuris ir sudaro sąlygas mirusiųjų
antplūdžiui. Naujųjų metų ceremonialas reiškia viltį, kad įmanoma
atšaukti laiką tuo mitiniu tarpsniu, kai pasaulis sunaikinamas ir
sukuriamas iš naujo. Naujųjų metų
laikas Barto filme taip pat leidžia
prie vieno stalo susirinkti realiems
ar įsivaizduotiems, praeities ir dabarties žmonėms.
„Namų“, kaip jokio kito Barto filmo, pabaigą žymi nematomas šūvis. „Koridorių“ baigia prie Seimo
kūrenami laužai ir bendras miesto

stogų planas. „Namus“ pabaigoje
apsupa virtinė tankų su kariškiais.
Tai išorinės jėgos, grasinančios
dvasių namams, žmogaus vidui.
Barto filmuose rodomo laiko trukmė, intervalai nėra išmatuojami
ar išvis reikšmingi. Šiuose filmuose
siekiama ištrūkti iš linijinio laiko –
ne jį suardyti, bet išvis pasitraukti
į kitokį laiką. Linijinis laikas – momentinis, praeinantis, būtent jo
tėkmė atskiria tai, kas buvo, ir tai,
kas yra. Tai – įvykių ir dar kolektyvinis, visiems bendras laikas.
Barto filmuose žiūrovas gali
patirti kitokį laiką. Jis neįvykinis,
neistorinis. Tai individualus ir personažo, ir žiūrinčiojo laikas. Šio individualaus laiko nevaldo logikos
dėsniai. Jį nelengva apibūdinti, neužtenka pasakyti, kad jis ciklinis:
tai ir sustabdytas, ir amžinybės, ir
mitinis laikas.
Barto filmuose ryškūs pradžios
ir pabaigos aspektai. Pabaigos
taškas reiškia išorės įsiveržimą
į individualią erdvę ir laiką – tai
nyksmo, pokyčių taškas. Pradžios
taškas yra siekiamybė: jis susijęs
su pabudimu, atsidūrimu naujoje
erdvėje; pradžia čia gali reikšti ir
grįžimą, atsiminimą, pakartojimą.
Nesinori sutikti su nuomone,
kad Barto žmogus egzistuoja
chaotiškoje neviltyje, kad „jo vieta pasaulyje provokuojamai neturi
tikslo“5. Barto filmų žmogus siekia
susitvarkyti su praeinančiu laiku,
galbūt jį atšaukti ar sulėtinti. Žmogaus laiko ribotumas ir užmarštis
įveikiami persikėlus į vidines sielos erdves, sustingstant, nebejudant, nebeveikiant, nebelaukiant
įvykių. To paties Šarūno Barto
filmai moko ir žiūrovus.
1 Nijolė Keršytė, „Gyvas praėjusysis
laikas“, Baltos lankos, nr. 34, p. 65.
2 Mircea Eliade,. Amžinojo sugrįžimo mitas,
V.: Mintis, 1996, p. 83, 89, 90.
3 Kęstutis Nastopka, Reikšmių poetika,
V.: Baltos lankos, 2002, p. 206.
4 Mircea Eliade, Šventybė ir pasaulietiškumas,
V.: Mintis, 1997, p. 48.
5 Tony McKibbin, „Prakeikimo kinas“,
Šiaurės Atėnai, nr. 744.
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Būtinybė suprasti

Kita vertus, mąstymas, anot pa- lių. Jis užsiėmė žydais, versdamas
Intelektualus Margarethe von
čios Hannah Arendt, yra mažumos
juos emigruoti, dar 1938 m. VienoTrottos kinas nesiūlo žiūrovams
užsiėmimas. Mąstytojo pareiga
je ir 1939 m. Prahoje, o bręstant
jokių palengvinimų ir nepreten- yra suprasti problemos esmę ir su- Galutiniam sprendimui buvo paduoja į masinę auditoriją. Jos nau- formuluoti išvadas, kurios daugu- skirtas vadovauti Žydų skyriui Reijausias filmas „Hannah Arendt“, mai gali pasirodyti nepriimtinos, cho saugumo vyriausioje valdybosu dideliu dėmesiu sutiktas „Ki- ypač jei liečia opius socialinius ir
je ir ėmė koordinuoti deportacijas
no pavasaryje“, čia ir išsėmė be- politinius klausimus. Tokios atme- į mirties stovyklas iš visų naciams
veik visas platinimo Lietuvoje
timo reakcijos susilaukė žurnalui
pasiekiamų Europos šalių. Štai
galimybes. Mažųjų kino teatrų „The New Yorker“ 1961 m. rašyti
kaip knygoje „Nusikaltėliai. Aukos.
repertuare filmas jau tik šmėkš- Hannah Arendt reportažai apie
Stebėtojai“ (1992) Eichmanną apitelėjo, ir pagal tai galima spręsti
Eichmanno teismą, 1963 m. pa- būdina istorikas Raulis Hilbergas:
apie mūsų visuomenės intelek- sirodę kaip atskira studija „Eich- „Jis buvo organizatorius, maniputualinį potencialą. Nebrandžiai
mannas Jeruzalėje. Blogio bana- liatorius, aktyvistas, planuotojas.
vartotojiškai visuomenei nerei- lumas“. Būtent šis dramatiškas, Jis turėjo nepaaiškinamą sugebėkalingas įtemptą minties darbą
kelerius metus trukęs filosofės gy- jimą paversti žydų lyderius savo
atspindintis kūrinys, norom ne- venimo etapas, kurį sąlygiškai ga- pagalbininkais, net 1944 metų
norom provokuojantis mąstyti ir
lima pavadinti „Visuomenė prieš
pavasarį įtikinęs žydų vadovus
žiūrovą. Nepaisant to, kad filme
Hannah Arendt“, ir įrėmina Mar- Budapešte, esą Vengrijos žydams
gvildenama absoliutaus blogio, garethe von Trottos filmą.
nenutiks nieko baisaus, jeigu tik
kaip totalitarizmo vedinio, proSS oberšturmbanfiureris Adol- jie laikysis jo nurodymų. Kol truko
blema, regis, tiesiogiai apeliuoja
fas Eichmannas laikomas vienu
naikinimo procesas, Eichmanno
į tos visuomenės istorinę patirtį.
didžiausių Holokausto nusikaltė- pozicijos stiprėjo ir jis pasiekdavo
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pergalę po pergalės derėdamasis
su kitomis žinybomis, siųsdamas
savo atstovus į vokiečių pasiuntinybes, siurbdamas žydų kapitalą
deportacijų išlaidoms padengti,
rūpindamasis geležinkelio pervežimais. (...) Asmeniniame gyvenime jis niekuo ypatingu nepasižymėjo, tačiau biurokratinės
sistemos labirintuose Eichmannas
buvo vedlys ir geriausias naikinimo specialistas.“
Kai 1960 m. Izraelio žvalgyba
sučiupo Argentinoje besislapstantį
Eichmanną ir pristatė į parodomąjį
teismą Jeruzalėje, kaltintojas kreipėsi į jį šešių milijonų Holokausto
aukų vardu. Dar ir šiandien gajus
stereotipas, kad žydų naikinimui
vadovavo pabaisos, rafinuoti iškrypėliai (naujausias pavyzdys – Sigito
Parulskio romanas „Tamsa ir partneriai“). Tačiau Hannah Arendt,

stebėjusi teismą kaip „The New
Yorker“ korespondentė, atkreipė
dėmesį į kitką: kad Eichmannas –
ne demoniškas blogio įsikūnijimas,
o bauginančiai normalus pilkas
žmogus. Eichmannas, regis, visiškai nuoširdžiai nepripažino jam
keliamų kaltinimų, reikalavo atmesti bet kokius asmeninius motyvus, nes jis nieko nedaręs savo
iniciatyva, neturėjęs jokio asmeninio nusistatymo prieš žydus ir tik
vykdęs įsakymus, ko iš jo reikalavo
ištikimybė karininko priesaikai. Jo
dalyvavimą žydų žudynėse esą galima kuo nuodugniausiai paneigti, nes visos jo funkcijos buvusios
griežtai nustatytos administracine
tvarka ir pasibaigdavo vos tik traukiniams pajudėjus.
Tyrinėdama šį neperšaunamo stiklo narve sėdintį subjektą,
Hannah Arendt ir nukalė „blogio
banalumo“ terminą. Aklai paklusdamas įsakymams, atsisakęs būti
asmeniu, Eichmannas atsisakė ir
būtinybės mąstyti, o tai ir padarė jį didžiausiu XX a. nusikaltėliu. Blogis tradiciškai laikomas
egoistinių motyvų išraiška, tačiau
absoliutus, totalitarizmo įskiepytas blogis, atimantis iš žmonių
gebėjimą mąstyti ir paverčiantis
juos savo įrankiais, nėra susijęs su
jokiais žmogiškais motyvais. Tai
anoniminis, menkystų daromas
blogis. Šis fenomenas ir vadintinas „blogio banalumu“.
Būdama įsitikinusi, kad totalitarizmo nusikaltimai negali būti
vertinami remiantis tradicinėmis
moralės normomis ar baudžiami orientuojantis į esamą teisę,
Hannah Arendt kritiškai vertino
ir patį Eichmanno teismo procesą,
nes jame nebuvo sistemos, susidūrus su precedento neturinčiu
atveju. Daugelis „The New Yorker“
skaitytojų tai suprato kaip bandymą sušvelninti Eichmanno kaltę.
Blogio depersonalizavimas, sutapatinimas su biurokratine aklo
paklusnumo sistema, kas, anot
Hannah Arendt, katastrofiškai
išplečia jo mastus, taip pat buvo

suprastas kaip nusikaltimą lengvinanti aplinkybė.
Tačiau tikrą pasipiktinimo
audrą sukėlė tai, kad Hannah
Arendt pasikėsino į šventą aukų
atminimą, pasmerkusi žydų elito,
judenratų, bendradarbiavimą su
Eichmanno tarnyba ir pavadinusi
tai juodžiausia šios istorijos dalimi. Nuo jos nusisuko seni studijų
draugai, akademiniai sluoksniai,
jai buvo prikišamas intelektualinis šaltumas, arogancija, žydai ją
kaltino savo tautos išdavyste.
Filme yra puiki universitetinės
paskaitos scena, kurioje Hannah
Arendt, užuot rektorato raginimu
atsistatydinusi, glaustai argumentuoja savo studijos išvadas ir pateikia įžvalgiausią, iki šiol aktualų
Holokausto patirties įvertinimą:
tai buvo istorijoje iki tol nepatirtas
visiškas moralinis kolapsas, kurį
Hitleriui pavyko pasiekti ne tik Vokietijoje, bet ir okupuotose šalyse,
neišskiriant net ir aukų.
Visi šie negailestingi teiginiai, o
ypač tas, kad žydų tarybos, mėgindamos išsiderėti nuolaidų, iš
tikrųjų padėjo naciams organizuotai naikinti savo tautą, dar ir
šiandien gali kelti kontroversijų, o
tuomet buvo šokiruojantys. Margarethe von Trottos filmas yra apie
mąstytojo vienatvę ir moralinę
atsakomybę, apie tai, kad mintis
gali būti laisva tik tuomet, kai ji
nepripažįsta išlygų ir atmeta visus kompromisus. Ir apie vidinę
mąstymo įtampą, kurią fenomenaliai perteikė didi aktorė Barbara
Sukowa.
Greta informatyvių scenų, audringų diskusijų, garsiai dėstomų
minčių, filme gausu savotiškų
pauzių, kai kamera tiesiog stebi aktorės judesių mechaniką ir
veido išraišką. Štai ji prisidega
cigaretę – vieną po kitos, sėda
prie rašomosios mašinėlės, žvelgia kažkur pro langą, prigula ant
kušetės, užsimerkia... Tačiau šios
tylos valandėlės ir gilaus susikaupimo išraiška veide ne tik atspindi
mąstymo darbą, bet paradoksaliai

didina ir filmo veiksmo įtampą. Jis, beje, sumanytas
kaip neįprastas trileris, pradedant įžanginiais Eichmanno pagrobimo kadrais, kai dar nesupranti, kas
vyksta. O vyksta intensyvi minties drama, kvestionuojanti ankstesnius požiūrius ir ginanti mąstymo
suverenumą.
Į kontempliacijos epizodus įsiterpia negausios
retrospektyvos, susijusios su svarbiausiu Hannah
Arendt mokytoju (ir mylimuoju) Martinu Heideggeriu. Jo žodžiai – „Mąstymas neduoda žinių, nesuteikia galios, neturi praktinės naudos, mąstymas – tai
vienišiaus užsiėmimas“ – yra tarsi filmo moto. 1933
m. dėl lojalumo naujajam režimui Heideggeris buvo
išrinktas Freiburgo universiteto rektoriumi, tačiau
po metų šių pareigų atsisakė. Vis dėlto Arendt bendramokslis Hansas Jonasas negali atleisti „šitam
naciui“, o sykiu ir „mylimai Heideggerio studentei“.
Po paskaitos apie blogio banalumą jis priekaištauja
Hannah Arendt, kad ji užsispyrusiai nepaklūsta proto balsui, elgiasi kaip išpuikusi vokiečių intelektualė,
primena, kad būtent Eichmannas deportavo Gurso
internuotųjų stovyklą Prancūzijoje, kurioje ji kalėjo
1940 m. ir kurioje būtų likusi, jei ne ją išgelbėjusi
Amerikos viza, ir nutraukia su ja visus santykius.
Kitam senam draugui Kurtui Bliumenfeldui, gulinčiam mirties patale Izraelyje, į klausimą, nejau ji
visai nemylinti savo tautos, Hannah Arendt atsako:
„Aš myliu tik savo draugus, aš myliu tave, Kurtai.“
Tačiau draugų mažėja.
Pasipila laiškai su prakeiksmais „nacių šliundrai“, ir čia vienintelį kartą iš Barbaros Sukowos
akies išrieda ašara. Mąstymas – tai vienišiaus užsiėmimas. Bet „proto uždavinys yra suprasti, kas
atsitiko“. Skaitydama paskaitą ją palaikantiems
studentams Hannah Arendt išreiškia viltį, kad mąstymas suteiks žmonėms jėgų išvengti katastrofų.
Ir tai kreipinys tiesiai į mus.
Margarethe von Trotta yra pasakusi, kad Hannah Arendt ir Barbara Sukowa jai susiliejo į vieną
žmogų: „Tai nėra tik fantazija, priešais mane stovi
žmogus iš kūno ir kraujo, kalbantis savo balsu, visiškai nepanašiu į Arendt balsą. Tačiau tai ji – jos dvasia, intelektas, judėjimo ir kalbėjimo būdas.“ Filmo
„Hannah Arendt“ prasminį ir emocinį lauką kuria
net trys susiliejusios neeilinės asmenybės. Margarethe von Trotta dažniausiai portretuoja moteris ir
laikoma feministinio kino atstove, tačiau ji niekada
neapsiribojo lyties problemomis. Kaip ir Agnieszką
Holland, ją domina žmogus plačiame socialiniame
ir istoriniame kontekste, jo akistata su egzistencija. Vyrų giminei užsižaidus postmodernistiniais
žaidimais, šios dvi režisierės liko bene labiausiai
ištikimos humanistinėms klasikinio kino vertybėms.
L i nas V ild ž i ū nas
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Mokytojas (The Master)

Laukinės atostogos (Spring Breakers)

Režisierius ir scenarijaus autorius Paul Thomas Anderson | Operatorius Mihai Malarmare jaun. | Kompozitorius Jonny Greenwood
Vaidina Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Laura Dern

Režisierius ir scenarijaus autorius Harmony Korine | Operatorius Benoit Debie | Kompozitorius Skrillex, Cliff Martinez
Vaidina Ashley Benson, Rachel Korine, Selena Gomez, Heather Morris, Vanessa Hudgens, James Franco, Gucci Mane

2012, JAV, 138 min.

2012, JAV, 92 min. Platintojas Lietuvoje UAB Prioro įrašų grupė

Apie minties gimimą,
raidą ir mirtį
Dažnai pasakojama apie nušvitimą po avarijos, artimojo žūties,
kelionės į Indiją ar vietinės religinės vizijos. Tuomet viskas pasikeičia akimirksniu. Alkoholikas
išpila degtinę į klozetą ir tampa
šunimi, žiūrinčiu į dangų. Ir dar...
priskaičiuokime įkvėpimą.
Tai lūžis, kuris girdimas iš toli.
Jis aiškus. Turi pradžią, priežastį,
net nuspėjamą rezultatą. Tokį lūžį
patiria išskirtinių likimų žmonės,
kuriuos būtent dėl jų išskirtinumo taip lengva suguldyti į knygą,
scenarijų ar bent jau gerą istoriją.
Ir kažkodėl mums gana lengva
įsijausti į tokio lūžio procesą, net
pravirkti, nors patys to niekad
nepatyrėme.
Tačiau visi, nepriklausomai
nuo likimo išskirtinumo, esame

Jis geria, tenkina iš smėlio paplūdimyje nulipdytą moterį. Tenkina save. Blaškosi kaip valkata.
Jam sunkiai pavyksta susivaldyti.
Philipo Seymouro Hoffmano
vaidinamas Lankasteris apsiima
jį globoti ir pažaboti jo gyvuliškumą, paversti labiau žmogumi.
Vyru, kuris tvardosi ir suvokia
bei kontroliuoja savo elgesį. Jis
turi kažkokią teoremą, kažkokią
mintį, kodėl viskas yra būtent taip,
kaip yra, ir kaip gyvenimą paversti
tuo, kuo jis turėtų būti.
Stebime, kaip Fredis keičiasi (nesikeičia), žiūrime, kaip pasiutęs šuo
užsideda kostiumą skambant styginių kvartetui. Phoenixo veikėjas
kaip amerikiečių psichologo Burrhuso Skinnerio aprašytas balandis blaškosi po Lankasterio teoremos dėžę ir tikisi galų gale pataikyti – ištrūkti, suprasti, patikti.

sugebėjimas žodžiais pasiaiškinti ir paaiškinti
nieko nekeičia.
Phoenixas – tai visi neparašyti eilėraščiai, visos neišsipildžiusios pranašystės, visi dubliai,
kurie liko nepanaudoti. Visa, kas buvo ir dingo, visa, kas esamajame laike turėjo tiek daug
prasmių, poteksčių, atrodė svarbu ir reikalinga,
tačiau bėgant laikui išnyko nepalikę ypatingų
žymių.
Retrospektyviai būtent taip paauglius veikia
Albert’as Camus. Jis (ar ji) vos perskaitę krenta
į depresiją, jaučiasi svetimi, supranta esantys
Sizifas. Yra pasiruošę gerklę perkąsti tėvams.
Visiems, kurie to nesupranta. Tačiau praeina
metai ir šių minčių nelieka. Jos transformuojasi,
išnyksta, miršta.
Neįvyksta jokia kulminacija. Nėra jos ir Fredžio
pasaulėžiūroje, neįvyksta ji ir filme. Andersonas
sąmoningai vengia dramaturginio trikampio ir
renkasi dykumą, kurioje veikėjo elgesio ir mąstymo kryptis nuspėjama minimaliai.
Todėl visas filmas – tai fragmentai ir epizodai.
Sakinys su daugtaškiu, tai, kas paprastai sako-

patyrę vidinį pokytį, kurio pradžioje, deja, niekas nenuspaudė
chronometro, kad pamatuotų jo
trukmę ir greitį. Būtent šis pokytis (be visų kitų dalykų) Paulą
Thomą Andersoną ir domina filme „Mokytojas“.
Joaquino Phoenixo vaidinamas
Fredis – karo sužalotas alkoholikas, tarsi iš senų, skirtingiems
kūnams tarnavusių detalių surinktas žmogus. Pakumpęs. Negražus. Apžėlęs. Perspėtas, kad
po karo normaliame pasaulyje
liks nesuprastas.

Jis vykdo visus mokytojo nurodymus. Bent jau stengiasi.
Nesigilina į teoremą, nekvestionuoja tezių, metodų. Nuo
sienos – prie lango, nuo sienos –
prie lango. Diena iš dienos. Jis
net nežino, ko jis mokosi ir kodėl, kas jam iš to.
Pabaigoje jis glamžo gyvą moterį. Pasikeitė tik tiek. Tiesa, mokytojas prabyla jo lūpomis, tarsi
visa tai tebūtų tik žaidimas, tik
mažas triukas įvilioti ir išlaikyti
moterį. Pažaboti instinkto neįmanoma. Mūsų intelektualumas,

ma skliausteliuose, pastraipa, skyrius. Paraštės.
Tai, ką Hoffmano personažas slepia Amerikos
dykumoj.
Arba tai, kas lieka iš žmogaus, kai jis sugriūna.

36 kinas_2013/2 (322)

R am ū nas P r o n ck u s

Totali svajonė

Kaukėtos ir ginkluotos jos
Harmony Korine’ą visada do- apšvarina kasą ir leidžiasi atosmino kita, nefasadinė JAV pusė. togauti: tolyn nuo nepriklausoNeilga savo filmografija (vos penki
mybę ribojančių tėvų, įkyrėjuilgametražiai filmai per daugiau
sių mokslų ir gimtojo miestelio
nei penkiolika metų) jis užsitar- apatijos. Prasideda nevaldomas
navo nepatogų kiną (pirmiau- šėlsmas. Merginos įtiki pagaliau
sia – patiems amerikiečiams)
įgyvendinančios tobulo gyvenimo
kuriančio maištininko, nonkon- scenarijų. Tačiau po vieno vakaformisto ir kontroversiško auto- rėlio ketvertas atsiduria policijos
riaus įvaizdį. Maža to – Korine’as
nuovadoje – pinigų išpirkai nėra,
yra genialus eksperimentuotojas. o tėvai nenutuokia, kur jų atžaKiekvienas naujas filmas skiriasi
los leidžia laiką. Pagalbos ranką
savo naratyvine struktūra, forma
ištiesia vietinis gangsteris Alienas.
ir stiliumi (nuo „Dogmos ’95“ iki
Jo pravardė savaip simboliška: tiktrash estetikos). Beveik nesikei- rovė filme vis labiau traukiasi į
čia tik režisieriaus filmų herojai:
šalį, užleisdama vietą svajonei ir
autsaideriai, nevykėliai, sunkaus
keistai hiperrealybei. Sumokėjęs
būdo paaugliai, psichinę nega- reikiamą sumą, Alienas priglaulią turintys žmonės, įvairiausi
džia sutrikusias merginas pas
marginalai, nepritampantys
save. Laukinės atostogos virsta
arba sąmoningai atsisakantys
pavojingu žaidimu – globėjas nori
paklusti „normalios“ visuome- jas paversti savo nešvarių darbelių
nės normoms. Jų kasdienybės
sąjungininkėmis. Jis trokšta įgynuobodulys, purvas, degradacija
vendinti savosios „amerikietiškos
Korine’o filmuose atsiskleidžia
svajonės“ scenarijų.
visa savo autentika. Dėl šios auPirmoji palūžta Selenos Gotentikos, priartėjančios prie do- mez vaidinama nuoširdžioji Faith
kumentiškumo, režisierius pasi- (neatsitiktinai jos vardas reiškia
ryžęs pats atsidurti prieš kamerą „tikėjimą“, „ištikimybę“). Vėliau
ir, pavyzdžiui, su filmo „Gummo“ iš žaidimo krenta režisieriaus
herojais paaugliais maukti alų
žmonos Rachel Korine įkūnyta
ir rūkyti žolę: Korine’as – savas
Koti, o Alienas toliau atsainiai
bičas. Tačiau šalia juodžiausio ni- dainuoja vaikišką dainelę apie
hilizmo jo filmuose visuomet eg- keturias į paplūdimį užklydusias
zistuoja grožis, viltis ir stebuklas. višteles. Viena jų pabėga, kitai
Kaip tos skraidančios vienuolės
peršaunama ranka ir vargšelės
iš „Pono Vienišiaus“.
grįžta į gimtąją fermą. Likusios
Naujausio filmo „Laukinės atos- dvi – Kendi ir Brit – užsimaukšlitogos“, pernai pristatyto Venecijos
na ryškiaspalves kaukes, griebia
kino festivalio konkursinėje pro- į rankas po automatą ir lydimos
gramoje, herojės, keturios koledžo
Alieno iškeliauja suvesti sąskaidraugės, taip pat maištauja. Jų
tų su banditų konkurentų gauja.
maišto priežastis ir tikslas – pa- Filmo tonas įgauna naivios pasavasario atostogos, Amerikos jau- kaitės atspalvių.
nimo vadinamos spring break. Tai
Korine’as rodo visišką vertykelias savaites trunkanti saulės, bių ir jaunų žmonių sąmonės
vandenyno, karšto paplūdimio
tuštumą, nors jokiu būdu nėra
smėlio, muzikos, vakarėlių, jaunų
moralistas. Greičiau – talentingražių kūnų, alkoholio ir narko- gas impresionistas. Jis atskleitikų oazė, į kurią filmo veikėjos
džia šiuolaikinio jaunimo, pasivisomis išgalėmis bando patekti. metusio populiariosios kultūros
Tai jų svajonė. Kad ją įgyvendintų, teikiamuose malonumuose, padraugės padarys viską, net apiplėš
saulėžiūrą ir jokių taisyklių, tabu
vietinę užeigą.
nevaržomą jauną sąmonę. Šis he-

donizmas – ne tik siužeto elementas. Korine’as jį
perteikia pačia filmo stilistika.
„Laukinės atostogos“ persunktos kičo estetika –
ryškios, intensyvios, neoninės spalvos. Filmas
primena ištęstą muzikinį klipą – visa apimantį,
rėksmingą, perteklinį, kuriame išsitrina bet kokie
vertybiniai orientyrai ir viskas klimpsta „amerikietiškos svajonės“ bedugnėje. Be to, drąsindamos bepalūžtančią draugę, merginos vis kartoja, jog tai lyg
kompiuterinis žaidimas, lyg kino filmas. Vadinasi,
galima viskas. Net finalas primena kompiuterinio
žaidimo logiką, kai herojus su ginklu iškeliauja
eliminuoti boso ir užimti jo sosto. Nevaldomi vakarėliai ne kartą filmuojami rankine kamera, kuri
priartina vizualiąją filmo pusę prie namudinių
„Youtube“ vaizdelių. Ir kompiuteriniai žaidimai, ir
muzikiniai klipai bei internetiniai vaizdai yra tie
virtualūs reprezentaciniai paviršiai, kuriais dabar
sėkmingai slystama. Korine’as taikliai preparuoja
šių (at)vaizdų mechanizmą ir poveikį.
Režisierių galima paskubomis ir neapgalvotai
apkaltinti šio paviršiaus estetizavimu, pataikavimu populiariajai kultūrai, net žavėjimusi ja (tą jau

spėjo padaryti ne vienas kritikas). Tačiau, man rodos, „Laukinėse atostogose“ esama dvigubo judesio.
Maksimaliai nudailinta filmo forma, priverčianti
žiūrovą beveik empiriškai užčiuopti paties vaizdo
tekstūrą ir ja nuodėmingai mėgautis, kartu virsta
gelme. Forma tampa turiniu, kalbančiu apie tokio
paviršiaus pragaištį. Žiūrint filmą galvoje vis šmėkščiojo lietuvių taip mylimo italų teatro režisieriaus
Romeo Castellucci vienos viešnagės metu pasakyti
išganingi žodžiai, kad šiandien pragaras egzistuoja
daiktų paviršiuje. Žinoma, pirmasis šią tiesą suprato
Andy Warholas (neatsitiktinai į Castellucci „Pragarą“ lydi būtent šis menininkas). Jai, tikiu, pritartų
ir Harmony Korine’as.
G edimi nas K u k ta
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Ir aš noriu (Я тоже хочу)
Režisierius ir scenarijaus autorius Aleksejus Balabanovas | Operatorius Aleksandras Simonovas | Kompozitorius Leonidas Fiodorovas
Vaidina Jurijus Matvejevas, Aleksandras Mosinas, Olegas Garkuša, Alisa Šitkova
2012, 83 min. Rusija

O aš nenoriu

kusiomis ar dar tik ištiksiančiomis
Jurjevecas – Andrejaus Tarkovs- žmoniją. Kitaip tariant, krūvis iš
kio vaikystės miestelis ar veikiau
vedlio perkeliamas į atomines –
bažnytkaimis, esantis prie Vol- stalkeriškas zonas.
gos; miestas, kuriame yra šauni
Paskutinis, keturioliktasis Alekdrabužių, galanterijos bei buities
sejaus Balabanovo filmas „Ir aš noaksesuarų parduotuvė, pavadinta
riu“ – taip pat stalkeriškos temos
„Stalkeris“. Parduotuvė, kurios pa- variacija. Tiesa, panašumų nedaug,
vadinimas leidžia įsivaizduoti, kaip
tiesiog keli pasiskolinti akcentai.
dievobaimingo veido pardavėja nu- „Stalkerio“ kambarį, kuriame įgyveda pirkėją klaidžiu prekystalių
vendinami slapčiausi troškimai,
labirintu į persirengimo kabiną, filme pakeičia parduotuvė, atsiprakurioje veikiausiai išsipildo jo slė- šau, cerkvė, o dar tiksliau – Laimės
pingiausios svajonės.
varpinė, esanti kažkur tarp Sankt
Stalkeris jau seniai prarado tą
Peterburgo ir Ugličio, iš kurios tam
reikšmę, kuri atsirado dėl vieno
tikrus išrinktuosius, matyt, permįslingiausių (tiek turinio, tiek ir
dėm nesutepusius savo karmos,
konteksto požiūriu) Tarkovskio fil- kažkas kažkur pasiima. Varpinę
mų. Vartojamas be, sakykime, reli- supa nesibaigianti atominė žieginio krūvio, kuriuo pasižymėjo fil- ma – zona, kurioje žmogus turi
mas ir jo protagonistas, – stalkeris
dvi galimybes: arba greitai mirti
tiesiog nurodo, kad turime reikalų
dėl gyvybei pražūtingo radiacijos
su atominėmis katastrofomis, išti- fono, arba būti išgelbėtas. Išgelbė-
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jama, be kita ko, beveik komiškai:
žmogus įeina į varpinę ir, jei yra
tinkamas, su visu kūnu (nors to
mes ir nematome, bet gana aiškiai galime nuspėti iš nepaimtųjų
reakcijos), virtusiu šviesos pluoštu,
yra išsiurbiamas (lydintis garsas
nepalieka abejonių) į atmosferą.
Mirštama kiek proziškiau: žmogus
tiesiog staiga užgęsta ir nukrenta
ant žemės. Beveik visi lavonai, tartum būtų bandę grįžti ten, iš kur
bėgo, būna nusisukę nuo jų nepriėmusios varpinės. Nors iš šios
netikėtai atsiradusios zonos – laiko,
erdvės ir vietos akibrokšto – niekas niekada negrįžo, jos niekas iš
esmės nesaugo. Į ją gali įvažiuoti
ar įeiti kiekvienas norintysis, taigi
vedlys, žinantis, kaip patekti į zoną
ir įveikti visas galimai iškilsiančias
kliūtis, nebereikalingas. Kareivėliai, stovintys prie kelio, vedančio

į zoną, užkardos, atlieka simbolinį vaidmenį – šventiko paliepti,
jie įspėja apie gresiantį pavojų ir
nebūtinai sėkmingą pabaigą. Jei
entuziazmas po niūraus perspėjimo neišblėsta, jie pakelia užkardą – ir karštą vasarą keičia šalta
žiema. „Stalkeryje“ į zoną keliavo,
jei galima taip juos pavadinti, rimti visuomenės atstovai: Rašytojas
ir Mokslininkas (moterį Stalkeris
kažkodėl negražiai atstūmė). Balabanovo filme į Laimės varpinę
dideliu japonišku džipu išsirengia beveik atsitiktinė „chebra“ be
aukštesnių idealų ar erudicijos:
Banditas tradiciniu kvadratiniu
veidu, susikūprinęs Muzikantas,
nepaleidžiantis iš rankų savo gitaros, Senukas, viena koja stovintis
kitame pasaulyje, jo sūnus Alkoholikas, kurį jėga iš ligoninės išvaduoja draugas Banditas, bei Prostitutė,

kuri prieš tai dar spėjo užbaigti
filosofijos studijas. Na, dar galima priskaičiuoti visažinį vaikiną –
Pranašą, kuris, šiek tiek pavažiavęs
kartu su minėtaisiais veikėjais link
varpinės, vis dėlto mieliau renkasi eiti į ją pėsčiomis. Kiekvienas iš
jų turi savų priežasčių, kodėl verta išsiruošti ieškoti laimės, tačiau
jos filme veikiau yra antraplanės.
Į personažų biografinius faktus
perdėm nesigilinama – tai, kad
Banditas šaudė visą gyvenimą
kitus banditus, o Prostitutė buvo
engiama nesąžiningo sutenerio,
tėra jų kasdienio gyvenimo dalis,
bet ne motyvas, skatinantis vykti
į Laimės varpinę. Svarbiau tikslas,
o tikslas labai paprastas – būti laimingam. Ko, matyt, kasdienybė nė
vienam iš jų pasiūlyti negali. Todėl
viskas ir susiveda į kelis žodžius:
„Ir aš noriu.“
Kai žiūri Balabanovo filmą, nejučia prisimeni ne tik Tarkovskio
„Stalkerį“, bet ir vieną mūsiškio
konteksto kūrinį – Jono Biliūno
„Laimės žiburį“: „Ant aukšto stataus kalno pasirodė stebuklingas
žiburys. Žibėjo jis kaip žvaigždė,
apsiaustas šviesiu ratu iš aukso
raidžių. Pamatę tat žmonės ėjo
prie kalno, stebėjos į žiburį, bet,
negalėdami ant to kalno užlipti,
negalėjo išskaityti aukso raidžių.
Ant galo atsirado jaunikaitis,
kuris susirinkusiai miniai perskaitė: „Žmonių laimė.“ Pasklido
apie tą garsas po visą šalį: visur
tik apie tą ir tekalbėjo. Bet niekas
negalėjo gerai suprasti ir kitiems
išaiškinti, ką tie žodžiai reiškia...“
Laimės paaiškinti neįmanoma,
bet galima jos siekti, jei koks
išmintingas žmogus (ar tai būtų
šventikas filme, ar netikėtai atsiradęs senukas pasakoje) nurodo,
kaip tai daryti.
„Ir aš noriu“ matome jau pavienius asmenis, rizikuojančius savo
gyvybe ne dėl kitų, bet būtent dėl
savęs. Kol dar važiuoja vienu automobiliu, kol klausosi grupės „Aukcion“ muzikos, nepasižyminčios
įmantriu tekstu, kol dalijasi vienu

buteliu degtinės, šiuos žmones dar
kažkas sieja, tačiau į varpinę jie
jau įeina kiekvienas skyrium. Štai
Muzikantas, kurį vaidina vienas
iš „Aukcion“ narių Olegas Garkuša,
tiesiog paslaugus žmogus, bet ir
jam, matyt, jau viskas šiapusybėje atsibodo: kai yra paprašomas
ką nors sugroti, tai taip sugroja,
kad nebelieka daugiau klausimų,
kodėl jis ryžosi keliauti. Visažinis
vaikinas, kurį vaidina Balabanovo sūnus, taip pat nėra per daug
susirūpinęs žmonių likimu. Vargu
ar toks žmogus gali reprezentuoti
jaunąją kartą, kuri mąsto kitaip,
aukojasi dėl kitų. Jis, nelyg koks
radijas iš ateities, retransliuoja
pranašiškas ištaras ir ramiai sau
keliauja į varpinę, nes žino, kad
jį iš ten paims. Naivoko Bandito,
nuoširdžiai tikinčio, kad džiovinta
skani kuoja jam padės patekti ten,
kur nori, figūra filmui reikalinga
kaip veiksmo akumuliatorius (juo
prasideda filmas, juo ir baigiasi) ir
kaip tam tikra priemonė perteikti
moralinę žinutę, būdingą visoms
pasakoms. Įdomesni yra Alkoholiko Matvejaus (jis vienintelis filme
turi vardą) ir Prostitutės personažai. Pastaroji filme atsiranda beveik išimtinai dėl vienos priežasties – atskleisti tokią tikėjimo galią,
kuria, režisieriaus manymu, gali
pasižymėti tik moteris. Banditas,
prieš įvažiuodamas į zoną, išmeta
merginą iš savo džipo, sakydamas,
kad moterų iš varpinės neima, o
jei ima, tai tik tuomet, kai visą kelią jos nueina nuogos. Ši pastaba
Prostitutės ryžto neužgesina. Kol
vyrukai sau šiltai važiuoja automobiliu, ji, nusimetusi visus
rūbus, basomis kojomis žirglioja
per sniego pusnis. Jos pabrėžtinas
filmo fone nuogumas galėtų būti
puikus feministinės kritikos vyriškam vujerizmui pavyzdys. Tačiau, atrodo, režisieriui svarbiau
ne nurengti savo filmo veikėją, bet
pademonstruoti net ir iš apgaulės
kilusį begalinį moters tikėjimą. Ir
kaip tik dėl šio beveik aklo pasišventimo ji ir yra „išgelbėjama“.

Alkoholikas Matvejus neturi nei tikėjimo, nei
noro patekti į Laimės varpinę, todėl į ją ne tiek
važiuoja, kiek yra vežamas (kaip, beje, ir jo tėvas).
Šis veikėjas – savotiškai įstrigęs tarp utopistinės,
geistinos, ir kasdienės, slegiančios, realybės. Lengviausias būdas pabėgti nuo netenkinančios realybės, kaip sakė paskutinio Kiros Muratovos filmo
„Amžinas sugrįžimas“ veikėja, prisigerti ir eiti miegoti, o jei nepadės, dar kartą prisigerti ir eiti miegoti.
Taip ar bent jau panašiai ir elgiasi Matvejus. Vis
dėlto alkoholis sąmonę pakeičia tik laikinai – ir
Alkoholikas, nuolatos gerdamas, tarsi levituoja tarp
dviejų realybių. Tačiau kai miršta jo tėvas, Matvejus,
užuot prisigėręs ar keliavęs link varpinės (abiem
atvejais į utopinę realybę), žinodamas pasekmes,
nusprendžia niekur neiti, likti ir palaidoti tėvą. Ir
kai jis kirviu ima kirsti įšalą ir kasti duobę, žinai,
jog tai ne rezignacija ar kliedesys – tai veiksmas,
kuris žmogų daro žmogumi. Galbūt todėl alkoholikas Matvejus ir atrodo žmogiškiausias iš visos
Balabanovo filmo kompanijos.
Ar pamenate, kuriame rusiškame filme veikėjas,
gulėdamas ligos patale, sako: „Galų gale aš tik no-

rėjau būti laimingas...“? Panašiai sako ir pats Balabanovas, sėdėdamas savo filme prie apgriuvusios
cerkvės – dabartinio pasaulio metaforos (žvakės
viduje vis dar liepsnoja, tačiau materija, praradusi
savo šventumą, po truputį yra). Nežino režisierius,
kodėl jo nepaėmė. Lyg ir nieko blogo nepadarė, be
to, dar ir Europos kino akademijai priklausė... Ir kas
tada lieka? Lieka tik autoironija – ir tai kartais daug
sveikiau nei laimės paieškos.
Nari u s K airys
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Paskutinis žingsnis (Peleh akhar)
Režisierius ir scenarijaus autorius Ali Mosaffa | Operatorius Ali Barazande | Vaidina Leila Hatami, Ali Mosaffa, Alireza Aghakhani, Hamed Behdad
2012, Iranas, 88 min.

Pamirškime
chronologinę seką
Į šių metų „Kino pavasario“
programą buvo įtraukti net penki
Irano režisierių filmai. Tokia gausa rodo nemažėjantį Irano kūrėjų
produktyvumą, tačiau filmų turinys signalizuoja iki šiol kino festivaliuose karaliavusios šalies kino
nuosmukį. Trijų iš parodytų filmų
(„Tarsi įsimylėję“, „Raganosių sezonas“, „Sodininkas“) režisieriai
Abbasas Kiarostami, Bahmanas
Ghobadi ir Mohsenas Makhmalbafas jau kurį laiką priversti kurti
tremtyje, ir naujausi jų filmai rodo,
kad geriausi kūrybos metai praeityje. Kiarostami tai išsipranašavo prieš daug metų, kai sakė, kad
savo šalį palikęs menininkas – lyg
medis be šaknų, negalintis duoti
vaisių. Tokioje nuviliančioje meistrų kompanijoje pradedančio re-

žisieriaus, bet labai gerai žinomo
aktoriaus Ali Mosaffos filmas
„Paskutinis žingsnis“ atrodo kaip
gaivaus oro gūsis.
Filmas prasideda scena, kai
į kamerą žiūrinti moteris taria
žodžius: „Negaliu net prisiminti
tavo veido. Lyg niekada tavęs nebūtų buvę.“ Ji juos kartoja vėl ir
vėl, bet niekaip negali susilaikyti nesijuokusi. Netrukus paaiškėja,
kad esame filmavimo aikštelėje,
o nesugebanti susikaupti moteris yra aktorė Leili (ją vaidina
Asgharo Farhadi filme „Išsisky-
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rimas“ išgarsėjusi Leila Hatami).
Panašu, kad jos isteriško juoko
priežastis ta, jog vos prieš dvidešimt dienų, gana keistomis aplinkybėmis, mirė jos vyras Košrovas
(jį vaidina pats Ali Mosaffa, aktorės vyras ir gyvenime). Šis gana
greitai pasirodo ekrane ir prabyla
į mus užkadriniu balsu, teigdamas,
jog „taip prasideda pasakojimas
apie mano mirtį“.
Iš pirmo žvilgsnio tokia pasakojimo struktūra primena Billy
Wilderio „Saulėlydžio bulvarą“,
tačiau Ali Mosaffos, kuris įkvėpimo šaltiniais nurodo du literatūros kūrinius – Jameso Joyce’o
„Mirusiuosius“ ir Levo Tolstojaus
„Ivano Iljičiaus mirtį“ – tikslas kiek
ambicingesnis. „Niekad, net būdamas gyvas, negalėdavau prisiminti praeities įvykių. Tuo labiau
dabar, kai dabartis ir ateitis taip

susipynusios. Tad pamirškime
įvykių seką“, – vienoje pirmų
scenų teigia Košrovas: jis yra ir
jos dalyvis, ir kartu užkadrinis
pasakotojas.
Filmo pasakojimas nesilaiko
linijinės struktūros, vis šokčioja
iš praeities (prieš Košrovo mirtį)
į ateitį (po mirties), dabartį palikdamas kaip nuolat sprūstantį ir
nepagaunamą momentą. Filmo
veikėjų žodžiai nukelia į dar gilesnę praeitį, užsimenama apie
įvykius, juos palietusius prieš
daugelį metų, tačiau vis sukelian-

čius itin skausmingus atgarsius neapčiuopiamoje
dabartyje. Mosaffa kartoja kai kurias scenas vis
iš naujo, tačiau pridėdamas naujų detalių ir dažnai pakeisdamas pasakotojo perspektyvą. Nejučia į pasakojimą įtraukiamas gydytojas Aminas,
ir filmo herojai atsiduria meilės trikampyje. Ar
Aminas prisidėjo prie Košrovo mirties? Kodėl jis
nenori pasirašyti Košrovo mirties liudijimo? Kas
jį sieja su Leili? Ir kodėl jis siekia vyro šmėklos
vaidmens naujausiame jos filme?
Tačiau visi šie klausimai, į kuriuos pamažu
ir gana painiai atsako besirutuliojantis pasakojimas, padeda suprasti, kas slypi už Košrovo
mirties. Vis dėlto toks neva detektyvinis siužetas – tik pretekstas paliesti platesnius atminties, mirties, santuokos ir apskritai Irano
visuomenės būklės klausimus. Tas faktas, jog
Ali Mosaffa ir Leila Hatami realiame gyvenime
taip pat yra vyras ir žmona, suteikia ne tik dar
vieną prasmės sluoksnį pasakojimui, bet ir tam
tikros laisvės vaidinant. Dėl Irano viešoje erdvėje vyraujančios griežtos lyčių segregacijos (o
viskas, ką filmuoja kamera, iškart tampa vieša),
menininkams būtų sunku perteikti personažus
siejančius intymius santykius, nes jiems galioja
daug tabu. Tačiau šiuo atveju „to, kas leistina“
ribos prasiplečia, nes pagrindiniai aktoriai yra
sutuoktiniai.
Nelinijine pasakojimo struktūra Mosaffos filmas išsiskiria iš Irano kino konteksto, tačiau filme
taip pat analizuojamas šios šalies kinui būdingas
fikcijos ir realybės santykis. „Paskutinis žingsnis“
ne tik atskleidžia, kokia nepatikima gali būti atmintis, ar tai, kad tikrovė kinta pakeitus žiūros
tašką. Šis klausimas taip pat keliamas pasitelkus
„kiną kine“, ypač itin Kiarostami filmus primenančioje pabaigoje.
Daugeliu atveju „Paskutinis žingsnis“ patektų į „menas menui“ filmų kategoriją: kai kurie
epizodai savitiksliai, kaip ir kartais pernelyg
supainiotas siužetas. Todėl filmas gali likti nepastebėtas. Kita vertus, jis žymi naujo talento
pasirodymą šalyje, kuri paskutiniu metu garsėja
tik represijomis prieš savo menininkus. Net ir
tokiomis sąlygomis galima kurti. Ir net įdomius
filmus.
G o da J u revi č i ū t ė

Kūrėjas – nebe vienišas
Kino teatro ekranas, televizorius,
mobilieji telefonai, planšetės. Kaip
ir kokiais prietaisais naudodamasis
žmogus šiandien priima informaciją ir
audiovizualinį turinį, smarkiai skiriasi
nuo to, kaip tai vyko prieš, tarkime,
penketą metų. Naujųjų medijų amžiaus auditoriją sunku sudominti, o dar
sunkiau – išlaikyti. Birželio pradžioje
„Media Desk Lietuva“ ir Lietuvos kino
centro Vilniuje surengtoje trečiojoje
susikertančių medijų konferencijoje
„Cross Media Zen“ buvo diskutuojama
apie iššūkius, su kuriais šiandien tenka
susidurti kūrybinių industrijų atstovams.
Praėjusiais metais tarptautinė rinkų
tyrimų bendrovė „Latitude“ apklausė
150 respondentų, norėdama sužinoti,
kokio istorijų pasakojimo (angl. storytelling) jie tikisi ateityje. Rezultatai
atskleidė, kad naujai vartotojų kartai
reikia gilesnio ir labiau išplėtoto naratyvo, interaktyvumo, istorijos integracijos į realaus gyvenimo įvykius bei
paskatos veikti.

Pastarasis punktas ypač aktualus
kalbant apie vadinamąją „C“ (nuo
angliško žodžio content, reiškiančio
turinį) kartą, kurios tradiciniais medijos kanalais pasiekti beveik nebeįmanoma. Siuntų įmonės „TNT“ surengtas
interaktyvus šou, kai vidury gatvės
paspaudus specialiai įtaisytą raudoną
mygtuką aplink nieko neįtariantį praeivį ima rutuliotis Holivudo veiksmo
filmus primenanti drama, puikiai
atspindi tai, ko trokšta ši karta – būti
veiksmo epicentre.
Be to, šiai auditorijai nebeužtenka
tik stebėti, jai nepatinka vienkryptis
bendravimas – ji nori kurti, išreikšti
save, tapti istorijos dalimi, reikalauja,
kad turinys atitiktų konkretų ir unikalų
jų kokybės standartą. Tad tokius žiūrovus norintys prisijaukinti susikertančių
medijų praktikai stengiasi kurti produktą, kuris suteiktų nuolatinės kaitos
ir naujumo pojūtį, įtrauktų auditoriją
į kūrybos procesą ir taip patenkintų ją
valdantį unikalumo, autentiškumo ir
savirealizacijos troškulį.

Šiuolaikinės auditorijos tyrimai atskleidžia, kad audiovizualinio turinio
vartotojas siekia daugiau kontrolės –
jis nori daryti įtaką pasakojimo tėkmei pats tapdamas vienu iš naratyvo
veikėjų arba manipuliuodamas pasakojime vykstančiais įvykiais. Visgi,
susikertančių medijų ekspertai akcentuoja, kad auditorijai suteikti nežabotą laisvę turinio atžvilgiu – pavojinga.
Reikia užtikrinti, kad auditorija prie
kūrybinio istorijos kūrimo proceso
turėtų galimybę prisidėti konkrečiose,
istorijos architekto apibrėžtose ir
kontroliuojamose ribose.
Kaip vieną iš svarbiausių aspektų,
ko trūksta šiuolaikiniams filmams,
„Latitude“ apklausti respondentai
nurodė istorijos gilumą. Po šiuo
terminu slypi noras realiuoju laiku
gauti kontekstinės informacijos apie,
tarkime, filme rodomą epochą, žmonių
įpročius. Tokį auditorijos poreikį gali
patenkinti nauja interaktyvios dokumentikos forma. Kaip viename iš savo
straipsnių teigia Utrechto universiteto

dėstytoja Willemien Sanders, naujausios technologijos ne tik daro įtaką
mūsų realybės pojūčiui, bet ir suteikia
naujų galimybių kalbėti apie ją. Tokie
projektai kaip „CIA: Operation Ajax“
ar „Prison Valley“ auditoriją įtraukia į
naują daugiasluoksnį pasaulį, kuriame
fikcija susipina su realybe, dokumentinė medžiaga suteikia papildomos
kontekstinės informacijos ir praturtina
istorijos naratyvą. Pasitelkti interaktyvūs sprendimai kviečia žiūrovą ne
tik sekti veiksmų eigą ekrane, bet ir
aktyviai dalyvauti istorijoje.
Naujųjų medijų amžiaus auditorija – įnoringa, bet lojali. Radęs būdą ją
sudominti, kūrėjas įgis nepamainomą
partnerį, padedantį įveikti naujausių
technologijų keliamus iššūkius ir išnaudoti jų teikiamas galimybes.
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lietuvių filmoteka

Liza, namo!
Režisierė ir scenarijaus autorė Oksana Buraja | Operatorė Kristina Sereikaitė | Garso režisierius Giedrius Aleknavičius
Prodiuseriai Uljana Kim, Arko Okk
2012, dokumentinis, 27 min. Lietuva, Estija, Uljanos Kim Studija, Acuba Film
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lietuvių filmoteka

Liza, namo!

Maat

Režisierė ir scenarijaus autorė Oksana Buraja | Operatorė Kristina Sereikaitė | Garso režisierius Giedrius Aleknavičius
Prodiuseriai Uljana Kim, Arko Okk

Režisierius ir scenarijaus autorius Romas Lileikis | Operatorius Viktoras Radzevičius | Kompozitorius Kipras Mašanauskas
Garso režisieriai Viktoras Juzonis, Kipras Mašanauskas, Jonas Maksvytis | Dailininkas Vytenis Lingys | Montažo režisierius Dominykas Kilčiauskas
Prodiuseriai Kęstutis Petrulis, Arūnas Stoškus

2012, dokumentinis, 27 min. Lietuva, Estija, Uljanos Kim Studija, Acuba Film

2013, 61 min. dokumentinis, nespalvotas, Studija 2

Mergaitė raudona suknele
Basos nudaužytos vaiko kojos,
vasara arba rudens pradžia, nuo
verksmo patinusios lūpos, kepant kotletus šaudantis aliejus,
prieblandoje čirpiantys žiogai,
iš seno aptriušusio namo į šiltą
tamsą plūstantis popsas, mėnulis, tylų rytą skutamos bulvės ir
televizoriuje ūžiantis melsvas
sniegas...
„Liza, namo!“ man primena apsakymą. Vieną iš tų, kuriuose nelabai svarbu, kas vyksta ir kas sakoma, bet įtraukia atmosfera, pro
žodžius pulsuojantis gyvenimas.
Iš pradžių rašydama pirmą šitos
recenzijos sakinį netyčia vietoje
žodžio „dokumentinis“ parašiau
„vaidybinis“. Nemanau, kad čia atsitiktinumas, ir gal nuo to ir reikėtų pradėti. Pasižiūrėjus Oksanos
Burajos filmą, apėmė prieštaringi

šviesus vaiko pasaulis tamsiame,
šiurkščiame suaugusiųjų pasaulyje. Regis, Liza ieško prieglobsčio gamtoje, vis sėdi kur žolėje ir
žvelgia į tolį. Filme ji turi aiškiai
apibrėžtą „temą“ – graudžią dainelę apie mešką, vėliau aukštais
balsais giedamas giesmes ir svarbiausia – baltus debesų kalnus, lyg
kokie rūmai sklendžiančius dangumi. Tie debesys, matyt, dėl lydinčio muzikinio fono man sukėlė
tokią keistą, bet gal visai logišką
asociaciją – priminė provincijoje
per atlaidus kartais pardavinėjamas kičiškas marijų ir angelų
statulėles. Iš esmės visus filmo
įvaizdžius būtų galima pavadinti
banaliais – plaukiantys debesys,
sraigė, tarsi atspindinti mergaitę
supantį gyvenimą arba laiko tąsumą vaikystėje, ir medis sausuolis,
bet, manau, Burajos filme jie ge-

supančių suaugusiųjų žinojimas apie pasaulį
apsiriboja daugybos lentele. Arba režisierės filmui daugiau nereikėjo.
Bet yra vienas svarbus dalykas, kuris gali praslysti pro akis ar likti žiūrovo neišgyventas – šitie
žmonės nėra apsakymo veikėjai, jie tikri. Liza yra
tikra mergaitė, kuri gyvens ir toliau. Tikriausiai
ji jau gerokai ūgtelėjo ir pasikeitė.
Viename interviu pasakodama apie šio filmo
kūrimo procesą režisierė užsiminė, kad iš pradžių planavo filmuoti kitą mergaitę Dalią, bet
kai viskas buvo suruošta, paaiškėjo, kad režisierė pavėlavo, nes Dalia per tą laiką pasikeitė, ji
jau nebebuvo vaikas: „Taip įvyko, kad Dalia tapo
filmo idėjos įkvėpėja, o Liza tą idėją įgyvendino.“ (www.lfc.lt) Suprantu, kad autorės ketinimai
buvo geri, bet vis dėlto man toks požiūris atrodo
truputį savotiškas – štai žmonės įsileidžia tave į
savo gyvenimą, o tu juos panaudoji išreikšti savo
idėjai. Galbūt taip svarstau, nes mane „sugadino“
per „Kino pavasarį“ rodytas kitas dokumentinis
filmas – Liubovės Arkus „Antonas čia, šalia“, kurio pagrindinis veikėjas Antonas nėra kažkoks

jausmai (jeigu šis žodis čia tinka).
Viena vertus, filmas patiko – galbūt dėl daugybės asociacijų arba
tiesiog todėl, kad kažkas suvirpa, girdint vasaros naktį per slėnį aidintį moters šūksnį „Liiiiiiizaaaaa!!!..“. Kita vertus, pajutau
nepasitikėjimą juo.
Liza nuolat pabėga iš namų,
mama vėl ją bara, klausinėja, kas
negerai, ko trūksta, ir atrodo, kad
visiškai nesupranta savo vaiko –
jautrios ir tyros mergaitės (bent
jau taip ji rodoma filme). Istorija kuriama kontrasto principu:

rai suskamba ir atgauna pradinę
savo konotaciją – paprastumą. Jie
puikiai tinka, nes naudojami nuosekliai atspindi vaiko supratimą ir
jauseną pasaulyje.
Visi šie vaizdai disonuoja su
namais – išgertuvėmis, girtomis
diskusijomis apie gyvenimo prasmę, šokiais ir popsu, nevalyvumu
ir tai vainikuojančiu geranoriškumu – juk žinoma, kad mama myli
Lizą, bet nežiūri į ją rimtai, taigi iš
esmės jos nemato ir taip murkdo
savo kasdienybės tamsume. Susidaro slogus įspūdis, kad Lizą

objektas, medžiaga. Jis tampa lygiaverčiu režisierės pašnekovu; tarp jų užsimezga tikras ryšys
ir todėl įvyksta nepaprastai daug, daug daugiau
nei režisierė iš pradžių tikėjosi. Tik, žinoma, tai
reikalauja drąsos. Visų pirma, išeiti iš užburto
įsivaizdavimų rato ir nepamiršti, kad esi su tuo
žmogumi tą akimirką ir todėl esi atsakingas už jį.
Kita vertus, Burajos filme vaiko vienatvė netyčia
buvo užfiksuota „dvigubai“: režisierė kalba apie
trapų mergaitės vidinį pasaulį, bet taip ir neįeina
į jį, o užrakina kadre.
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Būreliai
Romo Lileikio kinas priklauso
reiškiniams, santūriai egzistuojantiems išorinės kultūros paralelėje ir
jau vien dėl savo ramaus buvimo
tampantiems išskirtiniais – ypač
agresyvios savireklamos fone. Nors
šio kino topografija nesunkiai atpažįstama, o jo veikėjai neretai yra
režisieriaus draugai ar giminaičiai,
iš esmės tai – išgryninta utopinė
kūrybos ir bendravimo erdvė, savotiška Kastalija. Ji vienija žmones,
vienas kito galbūt nė nepažįstančius, bet perėjusius panašios kultūrinės ir gyvenimiškos patirties
ruožą ir todėl nujaučiančius apie
tokios bendros paralelės egzistavimą.
Čia reikia pridurti, kad Lileikio
pasaulis toli gražu nėra hermetiškas. Dėl režisieriui būdingos subtilios estetinės pagavos lengvai į jį
patenki net ir tuo atveju, jei tavoji
patirtis prasilenkia. Dėl tos pačios
priežasties lengvai priimi santūriai,
bet tvirtai reiškiamą riterišką poziciją: neapsimestinį taurumą ir
kilnumą, romantinį jausmingumą, pagarbą iškilioms kultūros
pasaulio figūroms ir paprastiems
mirtingiesiems. Nors viena iš Lileikio kine šlovinamų vertybių yra
bohemiškas laisvumas, jis nėra
destruktyvus, o sklidinas humanistinės dvasios, Mekui giminingo
tikėjimo bendru darbu ir kūryba.
Paprastai Lileikio filmuose būna
tam tikras centras, sukuriantis jėgos lauką – persmelktą kultūrinės
atminties, bet sykiu įelektrintą intensyvaus buvimo dabarties laike.
Dažniausiai tai yra miestas – Vilnius ir autoriaus numylėtas Užupis.
Tačiau tai gali būti ir asmenybė –
kaip kad „Dangaus šešėlio“ (2008)
Čiurlionis, tampantis atskaitos
tašku, aplink kurį vingiuoja pasakojimų apie režisieriaus giminę
labirintas. Na, bet naujojo filmo
traukos centras išties yra pats paslaptingiausias. Tai – pavadinime
įvardyta, nors fiziniu pavidalu ir
neapsireiškianti senovės Egipto
harmonijos deivė Maat, kuri, kaip

reikia suprasti, globoja ir savuoju
nuo žirgo. (Šį atkritimą ir atsitiesikeliu veda šio filmo veikėjus – šokti, mą pabrėžtinai atspindi epizodas
groti, sportuoti besimokančius vai- su čiuožykloje svirduliuojančiais
kus ir, žinoma, jų mokytojus.
mažaisiais ledo ritulininkais.) Ką
„Maat“ tema, ko gero, atsklinda
ir kalbėti apie nežinia iš kur atdar iš Lileikio ankstyvojo meninio
einančią vaikų vidinę drausmę ir
filmo „Aš esu“ (1990): jį, nors tur- kantrybę nuolat kartoti tuos pabūt ir neįtrauktą į lietuviško kino
čius veiksmus bei suvokimą, kad
kanoną, drąsiai galima vadinti
visi tie neprivalomi veiksmai galmažuoju mūsų kinematografo
būt turi prasmę. Ir vis dėlto greta
šedevru. Filmo herojus – ne pagal
tokių įspūdingų darbų kaip „Danmetus išmintingas ir iškalbingas
gaus šešėlis“ ar „Aš esu“ filmas
vaikas atsiskyrėlis, pamokų metu „Maat“ atrodo kur kas silpnesnis.
klajojantis po „paralelinį“ Vilnių, Epizodų išdėstymas čia ganėtibesiilgintis mamos, neklusnus ir
nai tiesmukas ir formalus, tad
priešgyniaujantis suaugusiesiems, galiausiai nepalieka mintis, kad
bet iš tikrųjų vis tiek ieškantis
vis tiek matai tiesiog laisvalaikio
savojo mokytojo. „Maat“ kamera
būrelių virtinę. Kadangi filme
kelissyk sustoja prie vieno vaiko – pasirodo ne pedagogikos fronto
ledo ritulininko – įnoringos veido
eiliniai, o privačias pamokas teiišraiškos, tačiau pačiame filme
kiantys kultūros šviesuliai, neišklajonių ir nepaklusnumo nebeli- vengiamai pasiduodi žvaigždžių
kę. Šitie vaikai jau turi savuosius
apžiūrinėjimo tuštybei. Be to, iš
mokytojus, taigi visai logiška, kad
ir filmas struktūruotas griežčiau už
švelniai išsklidusį „Aš esu“. Savo
sandara „Maat“ veikiau artimas filmui „K + M + B“ (2001), paremtam
ne pasakojimu, o ritminga visokiausių Užupio švenčių ir ritualų
kaita. „Maat“ įžanga su riteriais
ir būgnais, griaudėjančiais ties
Vilnele, irgi įsilieja į švenčių eilę
ir taip įtraukia į utopinę erdvę bei
laiką. Praeitis čia vėlgi perveria
dabartį – vienas po kito eina epizodai, kuriuose mokytojai bando
suformuluoti ir perteikti vaikams
savąjį žinojimą.
Tai ir yra vienas įdomiausių dalykų filme: stebėti, kaip vyksta ži- tokių asmenybių tikiesi kokios
nojimo įrašymo į atmintį procesas, nors ypatingos išminties, o jos
ir eilinį kartą su lengva neviltimi
taip ir nesulauki. Panašiai paveistebėtis, kaip apskritai kažkas iš
kia sunkiasvoris, patetiškas garso
viso to išeina, o negrabumas pa- takelis; riteriškos dorybės čia atvirsta sklandumu.
sigręžia pompastiškumu.
Juk atrodo, kad nei mokytojai
Tačiau tikrasis muzikalus lenpavargusiais veidais, nei nebyliai
gvumas liejasi iš vaizdų. Apskritai
susitelkę vaikai gerai net nesuvo- panašu, kad šiame filme režisiekia, kaip, kada ir iš ko užgimsta al- rius atsitraukia, o kūrybinę pirmechemija, kaip chaotiškos pastan- nybę bičiuliškai perleidžia operagos pavirsta darniais garsais ar
toriui Viktorui Radzevičiui. Vaizdo
judesiais. Tačiau lygia greta eina
grynumas šį kartą ypač kruopščiai
ir beatodairiška drąsa, nebijoji- ištobulintas. Kadrai primena klamas suklysti ar, tarkim, nuvirsti
sikinę nespalvotą fotografiją, ta-

čiau dėl to atsirandanti estetinė
distancija tampa ne tiesiog šalta
stilizacija, bet išgryninta vilties
forma. Operatorius tarsi nušveičia nūdienio gyvenimo sumaišties apnašas nuo vaizdo, sujungia
praėjusį laiką su dabartimi, kad
į paviršių iškiltų tai, kas nekinta.
Taip vaikų laisvalaikio užsiėmimai
pavirsta slaptaisiais būreliais, kur
per amžius kartojamas ir puoselėjamas tas pats savęs lavinimo
ritualas.
Mokymosi epizodus vis pertraukia begalinio pajūrio, dangaus, aitvarų vaizdai, ir čia norisi pabrėžti dar vieną šio kino topografijos
ypatybę: Lileikio miestą traukia
jūra. Tačiau įprastą miestiečio vasaros maršrutą režisierius paverčia vilnijančios dermės formule:
drausmė, susikaupimas dovanoja
džiaugsmingą atsipalaidavimą, po

disciplinuoto darbo ateina pelnytos atostogos ramia siela.
Ką gi, negali paneigti, kad iš pažiūros paprastas „Maat“ turi galios
įstumti į susimąstymą apie vaikystės laiką kaip Kastalijos šaltinį,
iš kurio visą likusį gyvenimą gali
semti prisiminimus ir pasakojimus – Lileikio atveju galinčius išsikristalizuoti į tokius gelminius
filmus kaip „Dangaus šešėlis“.
R ū ta B irš to nai t ė
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Dzūkijos jautis

Marinos namai

Režisierius ir scenarijaus autorius Linas Mikuta | Operatorė Kristina Sereikaitė | Montažo režisieriai Linas Mikuta, Kristina Sereikaitė
Kompozitorius Erik K. Skodvin | Garso režisierė Lina Semaškaitė | Prodiuseriai Domantė Urmonaitė, Jurga Gluskinienė

Režisierė ir scenarijaus autorė Dali Rust | Operatoriai Šandoras Berkešis, Aleksejus Arsentjevas, Viktoras Jačmenevas, Arsenijus Troickis,
Saulius Lukoševičius | Montažo režisieriai Ru Hasanov, Andrius Paškevičius, Kostas Radlinskas, Violeta Leonavičiūtė
Garso režisieriai Igoris Tarasovas, Violeta Leonavičiūtė, Michael Barkovsky | Prodiuseriai Dagnė Vildžiūnaitė, Julija Miškinienė

2012, dokumentinis filmas, Lietuva, 57 min. Studija Monoklis

2012, dokumentinis, 53 min. Lietuva, Rusija, studijos Just a Moment, Vita Aktiva

Ūkanotu keliu atgal
į lietuvių dokumentikos
praeitį
Iš teatro atklydusio į kiną jauno režisieriaus Lino Mikutos filmo
„Dzūkijos jautis“ pradžioje apglėbtu ūkanų keliu važiuojame tarsi
į niekur – į prarasto, nykstančio
kaimo paieškas. Kartu ten vykstame ir ūkanotais lietuvių poetinės
dokumentikos tradicijos keliais.
Kitas kadras – ūkanotas laukas,
medis, arkliai ir tarp jų žingsniuojančio žmogaus siluetas.
„Dzūkijos jaučio“ herojus – pagyvenęs Miškinių kaimo gyventojas
Jonas. Jį kaime pažįsta visi, Jonas
dirba įvairiausius darbus. Jis ir
Lietuvos kaimuose vis dažniau
įsikuriantiems miestiečiams padeda, išgeria, šmaikštauja apie
Lenino sifilį, mergas kirkina, gyvuliais rūpinasi, kiaulę skerdžia,

jautą, Dievą, buvimą gamtos apsuptyje, pagal jos taisykles ir ryšį,
kurio į kaimą atvyksta ieškoti
naujakuriai iš miesto.
Taip filmo herojumi filme tampa Miškiniuose sodybą turintis
kaunietis psichoterapeutas Vitalijus Žukas. Kai jis bendrauja su
Jonu, akivaizdus kaimo gyventojo
ir miestiečio kontrastas. Matome
juos kartu po pirties ar sėdinčius
už vaišių stalo. Miestiečio tiesus,
švarus, prižiūrėtas kūnas šalia neaukšto, kiek patinusio Jono. Matyti
jųdviejų bičiuliški santykiai, bet
kartu ir miestietiškas psichologo
požiūris į kaimo gyventojus. Jis
šmaikščiai priekaištauja tinginiavimą, provokuoja diskusijas, regis,
žiūri į kaimiečius kiek iš aukšto...
Per šį veikėją nejučia „išlenda“ ir
kameros žvilgsnis, kuris veikiau
miestietiškai antropologiškas,

prižiūri žmoną, karšina motiną...
Jonas kaimiečių už neįtikėtiną
jėgą vadinamas Jaučiu.
Filmo kūrėjai atveria šio niekur
neskubančio, tačiau vis kažkur
su reikalais kulniuojančio kaimo
gyventojo portretą, jo ir sakralų,
ir kartu buitišką santykį su gamta bei aplinkiniais. Per šį žmogų
atsiskleidžia ir Lietuvos kaimo
portretas – išgeriančio, tam tikra
prasme degraduojančio, nykstančio, pamiršusio apie savo prasmę,
tačiau vis dar inertiškai saugančio
žmogiškumą, archajišką pasaulė-

tiriančiai stebintis nei susitapatinantis ir ištirpstantis.
Jonas atsiskleidžia bendraudamas su draugu, su kuriuo jie kartu
ir dirba, ir išgeria, ir apie mergas
pasišneka. Jų bendravimas itin
buitiškas, tiesmukiškas, bet kartu
natūralus ir paprastas.
Tačiau įdomiausias Jono ryšys
su žmona ir motina. Motina – iš
senojo kaimo. Ją matome gulinčią patale ir besimeldžiančią. Dažniausiai ji meldžiasi už Joną, prašo Dievą suteikti jam kuo ilgesnį
gyvenimą. Jonas prižiūri motiną,
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matyti, kad gerbia, maitina ją, tačiau kai ši ima
švelniai pasakoti, kokio jo būta vaikystėje, ir pasiūlo kartu padainuoti, kaip jam esant mažam,
Jonas pabėga. Jis bėga nuo švelnumo ir naivaus
gerumo, tarsi negalėtų būti šalia.
Jonas ir žmona vienas su kitu elgiasi gana
šiukščiai, atžagariai kalba, bendrauja itin buitiškai. Žmonai stipriai nusideginus ranką, jis gali pasiūlyti tik baltosios skausmui numalšinti. Tačiau
filmo kūrėjams pavyko užfiksuoti ir juos siejantį
ryšį, kai moteris klibinkščiuoja vieškeliu paskui
Joną. Jonas tvirtai žengia priekyje, atstumas tarp
jų vis išlieka. Jis nepadeda šlubuojančiai moteriai,
bet visad jos palaukia ir išlygina juos skiriantį
atstumą. Tokio jų žygio finale – viena svarbiausių
filmo scenų. Ji tampa nykstančio kaimo simboliu – ši keista pora renka lentgalius pakuroms
prie suklypusios kaimo gryčios, kurioje kadaise
būta gyvenimo.
Filmo vizualumas – viena stipriausių jo sudėtinių dalių. Kristinai Sereikaitei puikiai pavyko
išlaviruoti tarp buities stebėjimo ir pernelyg
neestetizuotos vaizdo poezijos. Subtiliai elgiamasi ir su garsu – filme naudojamas daugiausia
natūralus ir nuskamba tik vos keli muzikos intarpai, švelniai paryškinantys nuotaiką. Tačiau
kalbant apie filmo struktūrą ir prasmių kūrimą
gali pasirodyti, kad ypač filmo pabaigoje montažu
prasmės „pritempiamos“, dirbtinai stiprinamas
ir savaime simboliškų vaizdų emocingumas. Pavyzdžiui, iš lėto slenkanti laidotuvių procesija,
motinos malda, pro langą žiūrintis Jonas ir debesys vakarėjančiame danguje filmo pabaigoje.
„Dzūkijos jautis“ savo tema, forma ir prasmių
konstravimu aiškiai nurodo mokytojus ir primena
beveik archetipinį lietuvių poetinės dokumentikos filmą. Matome tą patį sovietmečio sužeistą
Lietuvos kaimą, tačiau į jį žvelgiama kitokiu, labiau nuo kaimo nutolusios kartos žvilgsniu. Filmo
kūrėjai ilgisi to kaimo, juos liūdina nesprendžiamos provincijos problemos, jie jaučia, kad tas
kaimas visiškai slysta tarp pirštų.
Tačiau taip pat galime ir jų klausti, kodėl vis
sugrįžtama prie senųjų formų, kodėl poetinė tradicija įsišaknijusi taip giliai, kad neieškoma ne tik
naujų temų, bet ir naujų formų. Kodėl negriauname ir nestatome, kodėl tik stebime ir ilgimės,
tarsi klaidžiotume per ūkanas?
J o r ė Ja navi č i ū t ė

Amžinas aukojimas
Ne kartą Lietuvoje viešėjusi
Marina Tarkovskaja geriausiai
žinoma kaip jaunesnioji kino režisieriaus Andrejaus Tarkovskio
sesuo ir poeto Arsenijaus Tarkovskio duktė, jau daugiau nei
du dešimtmečius besirūpinanti
savo „gyvenimo vyrų“ atminimu.
Dokumentinis Dali Rust filmas
„Marinos namai“ – tai bandymas
sukurti šios moters portretą. Pasak Tarkovskajos vyro kino režisieriaus Aleksandro Gordono, ji yra
„žmogus uola“. Tokią ją, panašu,
mato ir filmo režisierė. Ji akivaizdžiai žavisi savo heroje, jos kantriai klausosi ir neprovokuoja. Iš to
susižavėjimo, kuriuo norima pasidalinti, ir gimsta filmas. Režisierės
dėmesio centre – Marinos ir jos
vyro namai, šios poros kasdienybė,
bet kartu šis filmas yra ir bandy-

netrūksta. Ir ne tik Marinos prisiminimų forma ar išlikusiuose
šeimos laiškuose, piešiniuose bei
nuotraukose. Kelią į filmo kadrus
simboliškai randa ir veidrodis, ir
baltas arklys.
Kamera fiksuoja Marinos ir jos
vyro Aleksandro kasdienybę. Erdvės filme mažai – herojų butas
Maskvoje ir per miestą vežantis
automobilis. Tik greta vasarnamio
Tarusoje jau atsiranda daugiau
vietos pasivaikščioti. Nėra ir šalutinių veikėjų. Niekas nekalbina
draugų, artimųjų ir praeivių. Visas
dėmesys – filmo herojams. Jų (iš)gyvenimais ir atsivėrimais grįsta
visa dramaturgija. Herojai, žinoma, gražūs žmonės. Įdomūs ir keliantys susižavėjimą. Tikri Rusijos
senosios kartos inteligentai. Net
penkiasdešimt ketverius metus
vis dar kartu. Režisierę domina

mui, Marina parašė knygą apie brolį. Taip prasidėjo dvi dešimtis metų trunkanti Marinos auka. Tik
nežinia, kiek ji sąmoninga. „Šie metai – ypatingi.
Andrejaus 80-mečio jubiliejus. Tai paskutiniai
mano sunkaus darbo metai. Po to jau rūpinsiuosi
savimi“, – sako herojė. Bet kol kas prisėdusi prie
kompiuterio ji diktuoja dar vienos Tarkovskių
šeimos istorijai skirtą knygą. Retsykiais pirmame
plane pasirodantis Gordonas filme – lyg savitas
Marinos antipodas, paskui save iš Tarkovskių nostalgijos liūno „ištraukiantis“ dar ir nemažą atkarpą
„Marinos namų“ siužeto.
Filme skambantys Marinos pasakojimai apie
tėvą ir brolį, net ir apie savo vyrą vietomis primena šabloniškas frazes – gražias, malonias,
„teisingas“. Tokias iš anksto apgalvotas sako ir
Arsenijaus Tarkovskio vertėjai iš Japonijos (fone
skamba ironiškas mėsą darinėjančio Gordono
komentaras, kad „štai, draugai, toks gyvenimas,
tuo mes ir esame priversti užsiimti“). Tai skatina sudvejoti, ar filmo herojė, jau daug metų
žaidžianti tą patį žaidimą, apskritai atsivėrė
prieš filmavimo grupę? Kai su užkadriniu balsu

mas pažvelgti į Tarkovskajos gyvenimą dviejų kūrėjų šešėlyje.
Filmo heroję ir jos vyrą sutinkame dar pirmuosiuose „Marinos
namų“ kadruose. Šventiškame
žmonių susibūrime juos, besišypsančius ir bendraujančius, kamera
diskretiškai stebi iš tolo. Čia pat
susirinkusiųjų fone matyti ekrane rodomas Andrejaus Tarkovskio
„Aukojimas“. Šis filmas – kaip įžangos metafora, nuolat jaučiamas
„įspaudas“ ir „Marinos namuose“,
ir pačios herojės gyvenime. Brolio ir tėvo paliktų „ženklų“ filme

bendra jų buitis, mažus konfliktus
greitai keičia jų tarpusavio harmonija. Filme matomos ir režisierės
pastangos herojų gyvenimą parodyti „tokį, koks jis yra“ – paprastą
ir niekuo neišsiskiriantį. Matyt, tai
ir lėmė apsisprendimą rasti filme
vietą kojinių pirkimui turguje, kukliai Marinos gimtadienio šventei,
banalios televizinės melodramos
peržiūrai ir Naujųjų metų išvakarėse taip ir nenupirktai plastmasinei eglutei.
Pabandžiusi rasti būdą nuraminti netekties sukeltam skaus-

montuojami archyviniai kadrai ir žalios banguojančios pievos, jau ir be dvejonės pagalvoji, kad
namų intymumas ir tikrieji išgyvenimai vis dėlto
liko kažkur už kameros regos lauko.
Žiūrėdama filmą ėmiau galvoti, kad Marinos
namai – veikiau ne konkreti vieta, o būklė. Ir šioje
ambivalentiškoje būklėje, panašu, blaškosi ne tik
filmo herojė, bet ir pati režisierė: nuo paprastos,
jaukios dviejų žmonių buities iki vienišo žmogaus
aukos ir amžinos būties artimųjų šešėlyje. Marinos
namai – tai Marina ir jos vyras. Ir jos tėvas. Ir brolis.
Tik kitokie jie, Marinos namai, ir negalėtų būti. O
štai dėl filmo kyla abejonių.
E le na Jasi ū nai t ė
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ieną gegužės popietę filmavimo aikštele
virtusiame Bernardinų bažnyčios kieme
laikas tarsi sustojęs. Saulė, rodos,
pačiame zenite, ir tik retkarčiais
atgaivina iš bažnyčios sklindantis
šalto, smilkalais kvepiančio oro
gūsis. Po žydinčia obelimi ant
suolelio sėdi kunigas pranciškonas
Julius Sasnauskas ir su šypsena
veide perfrazuoja Henriką Radauską: „Aš nestatau namų, aš nevedu
tautos, aš tik sėdžiu po obelim“. Jis
nusikelia į daugiatautį paauglystės
laikų Vilnių, pasakoja apie visuomenę apėmusias naujo gyvenimo
idėjas, maištaujančio jaunimo
gyvenimą ir ideologinę prievartą,
kuri visiems laikams viduje pasėjo
pasipriešinimo sėklą. Sasnausko
jaunystę apibūdina trys svarbiausi
žodžiai – muzika, maištas ir baž-

A. Račaitytės nuotr.

V

žiaurią, tačiau žmogiškai artimą
katų vedama jungtinė Lietuvos
antitarybinėje veikloje, pogrindžio
ir įkvepiančią istoriją, kurią ligi
spaudos leidyboje, platino Lietu- ir Italijos kino kūrėjų komanda
šiol Vakaruose mažai kas girdėjo.
ryžosi kurti dokumentinį filmą
vos Laisvės Lygos dokumentus ir
Maxì Dejoie: „Italijoje komuvisada žinojo, kad anksčiau ar vė- tema, kuria, bent jau Lietuvoje ir
nizmas buvo ir, kažkuria prasme,
liau teks už tai atsisėsti į kalėjimą. posovietinėse šalyse, kalbama ne
iki šiol yra labai populiarus. Čia
taip ir retai.
8-ojo dešimtmečio pabaigoje jis
egzistuoja 7 ar 8 prokomunistiApie rezistenciją Lietuvoje yra
buvo nuteistas kalėti ir ištremtas
ir literatūros, ir filmų, ir televizi- nės partijos, kurios naudoja kūjo
į Sibirą.
ir pjautuvo simboliką, o daugybė
Pokalbis su kunigu – viena bū- jos bei radijo laidų, informacijos
žmonių tiki, kad komunizmas resimo pilnametražio dokumenti- gausu ir moderniai sutvarkytame
miasi labai geromis idėjomis, todėl
KGB vidaus kalėjimo muziejuje
nio filmo „Penki“, kurio premjera
tai neginčytinai gerai. Šiame filme
numatoma ateinančiais metais, Vilniuje. Kaip tik nuo jo viskas ir
kalbėsime apie kitą šios utopinės
dalių. Darbinis filmo pavadini- prasidėjo. Daugiau nei prieš metus
mas – nuoroda į penktąjį KGB pa- italų režisierius Maxì Dejoie sve- santvarkos pusę. Manau, kad
čiavosi Vilniuje ir festivalyje „Kino „Penki“ bus įdomus mano kartos
dalinį, skirtą kovai su antitarybine
žmonėms, kurie gimė 9-ajame depavasaris“ pristatė savo mokslinės
veikla užsiimančiais ideologiniais
priešais – menininkais, mokslinin- fantastikos filmą „Gerberio sindro- šimtmetyje, kai vyko šie neįtikėtini
kais, pedagogais ir jaunimu. So- mas“. Tada jis pirmą kartą išgir- dalykai. Jei tai būtų vykę anksčiau,
būtų ne taip sunku patikėti, o čia –
do, kas vyko brandaus socializmo
vietmečio pradžioje buvęs kuklus
atvirkščiai. Pasirinkdami netolimą
Penktasis KGB departamentas per „rojuje“. Režisierius sako: „Turiu
praeitį, turime galimybę prakalpripažinti, kad man visa tai buvo
kelis dešimtmečius išaugo į vieną
binti dar gyvą istoriją, pažinti žmodidžiausių ir operatyviausių dali- visiškai nauja, nes KGB asocijavosi
nes, kurie ją išgyveno. Tai leidžia
su šnipais, kažką buvau girdėjęs
nių, vykdžiusių aktyvią represinę
neabejoti, kad filmas aktualus.“
apie Staliną ar gulagus, tačiau kai
Scenarijaus bendraautorė Virgimuziejuje susipažinau su Sovietų
Sąjungoje vykdytomis represi- nija Vareikytė priduria: „Lietuvos
dokumentiniame kine vyrauja du
jomis, buvau šokiruotas ir kartu
įžvelgiau kažkokį makabrišką ža- kraštutinumai – poetinė ir visiškai
vesį, norėjau sužinoti kuo daugiau. neinformatyvi dokumentika, arba
sausi istorijos faktai be žiupsnio
Tada supratau, kad Vakaruose ši
gyvybės. Mūsų tikslas istorijai
tema visiškai ignoruojama, nes visi
žino apie nacių nusikaltimus, Auš- įpūsti žmogiškumo, ją išlaisvinvicą, Mussolini, bet niekas nekal- ti iš muziejinių schemų ir faktų.
Kalbant apie istorinius personažus,
ba apie sovietiją.“ Taip gimė filmo
dažnai tarp gimimo ir mirties datų
idėja. Jo herojai – kunigas Julius
tėra mažas brūkšnelis, o mums tas
Sasnauskas ir dar keli 8–9-ajame
brūkšnys ir yra įdomiausias. Labai
dešimtmečiais už antitarybinę
pasisekė, kad mūsų filmo herojai
veiklą kalėję disidentai: rašytojas
Vytautas Skuodis, psichiatras Al- gali pasidalinti savo patirtimi ir atskleisti turbūt pačią aktualiausią
girdas Statkevičius bei jo žmona
veiklą. Gegužę Vilniuje vyko pa- Ona, monetų kolekcionierius Zigf- filmo temą – kaip istorija formavo
žmonių gyvenimus, kūrė jų asmerengiamieji filmo darbai, tarptau- rydas Jankauskas, taip pat buvęs
KGB operatyvinis darbuotojas Da- nybes, ugdė vertybes.“
tinė kino kūrėjų komanda filmavo
Filmo prodiuseriai – Claudio
interviu su būsimo filmo herojais. nas Arlauskas ir savo tapatybės
Kamera fiksuoja daugiau nei va- neatskleidęs kalėjimo tardytojas. Bronzo ir Lorenzo Riccardo Lotti
iš Turino kino kompanijos „Indaslandą užtrukusius herojaus prisi- Visi jie susiję su Vilniuje veikusiu
tria Film“ bei lietuvių prodiuserė
KGB kalėjimu.
minimus – gyvąją istoriją, vienodai
Dagnė Vildžiūnaitė („Just a moInformacijos stoka Vakarų
vertingą ir įdomią. Tačiau įdėmiai
viską stebint iš šalies, kyla klau- Europoje – geriausias atsaky- ment“). Režisierius ir scenarijaus
mas į klausimą, kodėl reikia dar autorius – Maxì Dejoie, filmo tyrėja
simas – juk jie visi netilps vienoje
ir scenarijaus bendraautorė – Virvieno filmo apie KGB. Kūrybinė
vos ketvirtį valandos truksiančioje
filmo grupė, rodos, neturi ambi- ginija Vareikytė, neseniai sukūrusi
būsimo filmo novelėje, kiek istorijų
dokumentinį filmą apie maestro
cijų atskleisti skandalingą tiesą
liks nutylėtų ir neišgirstų? Sunku
Virgilijų Noreiką „Veidas už balkalbėti ir vertinti filmą, kurio dar ar atkapstyti niekam nežinomus
so“. Filmo operatorius – Federico
nėra, tačiau įdomu, kokių pas- faktus. Jų tikslas – papasakoti

Režisierius Maxì Dejoie

nyčia: „Mano pirmasis katekizmas
buvo roko opera „Jėzus Kristus
Superžvaigždė“, tada sąmonėje
užsifiksavo pirmieji Jėzaus, Marijos Magdalietės ir kitų šventųjų
įvaizdžiai, palengva užsimezgė ryšys su Bažnyčia.“ Liuksemburgo
radijas, rokas, džinsai, ilgi plaukai ir daugybę kartų perrašytos
nelegalios muzikos plokštelės,
draudžiama literatūra ir Maironio
eilės, kurias skaitant kraujas tarsi
užvirdavo – visa tai buvo rimtesnio
pasipriešinimo pradžia. Nuo keturiolikos metų Sasnauskas dalyvavo
48 kinas_2013/2 (322)

Torres, jo asistentas – Eitvydas
Doškus, garso režisierius Enrico
Ascoli, o jo asistentas – Giacomo
Cella.
Herojų sąrašas teikia vilties,
kad filmas nebus dar vienas vienašališkas sovietmečio liudijimas.
Kūrėjai nori suteikti teisę kalbėti
abiem pusėms. Kalbantis su režisieriumi aiškėja, kad jam svarbu
ne papasakoti Lietuvos istoriją, o
atskleisti KGB veiklą per asmenines žmonių patirtis, kurios galėjo
nutikti bet kurioje Sovietų Sąjungos respublikoje, todėl jam įdomūs
herojų veiklos motyvai ir abejonės.
Šiuo požiūriu filmas skirsis nuo
daugelio kūrinių apie rezistenciją,
nekaltins ir neteis nė vienos pusės,
nenuteikinės žiūrovų.
Dejoie: „Dažnai dokumentika
siekia supaprastinti istoriją, pateikti tik išvadas, atskirti gėrį

KGB koridorius

nuo blogio, herojus nuo priešų ir
pan. Mes norime parodyti, kad
kiekvienas žmogus turėjo teisę
rinktis, kiekvienas iš jų elgėsi taip,
kad išgyventų sudėtingą istorijos
tarpsnį. Mums labai pasisekė, kad
pavyko prakalbinti ir kitą pusę, ne
tik represinės sistemos aukas, bet
ir vykdytojus.“ Vareikytė priduria: „Herojai atsirado per įvairių
rekomendacijų, pažinčių ir pasitikėjimo grandinę, todėl reprezentuoja skirtingus požiūrius į tuos
įvykius. Pavyzdžiui, rezistento
Algirdo Statkevičiaus žmona, kuri
sovietmečiu keliaudama po įvairias institucijas bandė susigrąžinti
ištremtą vyrą, greičiausiai mažai
galvojo apie pasipriešinimą represinei sistemai, ji tik norėjo, kad
mylimas vyras būtų namuose.“

A. Račaitytės nuotr.

Apie KGB po žydinčia obelimi

Filmavimo akimirkos su kunigu Juliumi Sasnausku

Filme atsiskleis istorinių įvykių neišvengiamybė, o sistema
bus vaizduojama kaip spąstai, į
kuriuos pakliuvę žmonės nebetikėjo, kad gali būti kitaip, tačiau
vis tiek kovojo. Dejoie: „Žmonės
sovietijoje, niekada nematę laisvės, vis tiek stengėsi ištrūkti. Dar
įdomesnė yra jų istorija po SSSR
griūties – pavyzdžiui, V. Skuodis
pasiekė aukštumas, Baltuosiuose
rūmuose jį priėmė Ronaldas Reaganas, jis sulaukė didelio dėmesio
ir pagarbos. Visiškai kitaip gyvena viešumos vengiantis tardytojas,
paskelbus Nepriklausomybę, jis
tapo aktyviu literatūros apie disidentus skaitytoju, jam teko atrasti naują santykį su savo istorija.
Mes tikime ir norime parodyti, kad
nėra nei monstrų, nei herojų, yra
tik žmonės, kurie pasirenka vieną
ar kitą kelią.“
Herojai padiktuos ir filmo formą,
kiekviena istorija – tarsi atskira
novelė, turinti savitą stilių. Kunigo Sasnausko istorija susitelks
į 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių jaunimo gyvenimą, todėl šioje dalyje
bus daug archyvinės medžiagos,
perteikiančios to meto nuotaikas

ir atmosferą. Bus kalbama apie tai,
ką maištas reiškė jaunimui ir kaip
tai formavo jų asmenybes. Kalėjimo tardytojo pageidavimas išlikti
visiškai nežinomam bus išreikštas
nematomo žmogaus efektu, tai
turėtų padėti išvengti televizijos
laidose įprasto kaukės efekto,
kuris sudaro prielaidas teisti herojų. „Naudosime daug vaidybinio
kino elementų, specialiųjų efektų,
animacijos ir subjektyvios kameros kadrų. Manau, tai gali filmui
suteikti originalumo“,– sako būsimo filmo režisierius. Komanda
tiki, kad šios technikos padės
žiūrovams priartėti, susitapatinti
ir pasimokyti iš filmo herojų. Subjektyvia kamera užfiksuoti kadrai
kalėjime atskleis paranojišką disidento būseną, baimę ir nežinią.
Tačiau liko neatsakytas vienas
svarbiausių klausimų būsimam filmui: kas inicijavo ir ėmėsi įgyvendinti filmo idėją, kas ja patikėjo?
Vareikytė: „Iš pradžių man viskas
pasirodė labai įtartina, nes kaip to
gali imtis italas, nieko nežinantis
apie KGB veiklą ir net nemokantis
lietuvių kalbos? Bet vėliau pradėjau galvoti kitaip – jei būčiau jo

vietoje, ieškočiau žmogaus, kuris
man atskleistų kuo platesnį temos spektrą, būtų nešališkas ir
kompensuotų informacijos stoką.
Nejučia Maxiui tapau šia grandimi, pradėjau daug skaityti ir
knaisiotis archyvuose. Netrukus
susidomėjau ir pati, todėl „Penki“
tapo bendru mūsų projektu, prisidėjo ir Lietuvos rezistencijos tyrimų centras. Maxis labai atviras ir
jam svarbus kiekvieno komandos
nario indėlis, manau, būtent todėl
juo patikėjo prodiuseriai ir likusi
komandos dalis.“
Tačiau tema sudėtinga ir ne
visų pasakojimai tokie šviesūs
(nors ir tragiški) kaip kunigo
Sasnausko. Dejoie: „Kai pirmą
kartą susidūriau su tema, buvau
šokiruotas, mane valdė vien emocijos, jos skatino pradėti domėtis,
apgalvoti darbo tikslus. Tačiau
prasidėjus filmavimui tenka visas emocijas nustumti šalin, imti
mąstyti racionaliai. Dirbant komandoje svarbu išlaikyti teigiamą
atmosferą, net ir kalėjime sugebėti pajuokauti.“
A is t ė R a čai t y t ė
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Dokumentinių pasakų kūrėjas
Kalbamės su rusų režisieriumi Aleksejumi Fedorčenka

jų „Pirmieji Mėnulyje“ supratau,
Šiemet „Kino pavasaris“ parodė
mimas. Pirmą filmą sukūriau, nes
kad
būtent toks filmas itin gerai
režisierius,
kuris
turėjo
filmuoti,
nedidelę, bet įdomią naujojo Ruatspindėtų
temą. Ir išėjo tokia
atsisakė,
o
filmą
reikėjo
baigti,
sijos kino programą. Su vieno šios
trilogija.
„Pirmieji
Mėnulyje“ sutad
teko
imtis
pačiam,
laisvu
nuo
programos režisierių Aleksejaus
laukė
labai
sėkmingo
festivalinio
pagrindinio
darbo
laiku.
Bet
doFedorčenkos kūryba festivalis
likimo,
o
kino
salėse,
aišku, jis
kumentinis
filmas
apie
Holokaustą
supažindina gana nuosekliai.
beveik
nebuvo
rodytas,
nes tada
„Davidas“
(„
Prieš porą metų buvo parodytas
Давид“, 2002) kažkaip
Rusijoje
taip
buvo.
Maskvoje
sugerai
„iššovė“,
gavo
daug
prizų.
O
jo filmas „Tylūs stebėtojai“, o
kosi
tik
trys
kopijos,
o
festivalių
pirmą
vaidybinį
filmą
nufilmavau
šiemet – naujausia režisieriaus
taip pat atsitiktinai. Internete ra- apkeliavo dešimtis.
juosta „Dieviškos pievų marių
Filmas sukurtas dokumentidau
labai įdomų scenarijų ir nužmonos“. 2006-aisiais rengtose
niu
stiliumi, nors tai vaidybinis
pirkau
jį
savo
draugui
režisieriui.
Rusijos kino dienose rodytas ir jo
filmas,
o prizus dažnai festivaBet
jis
atsisakė,
nesusidomėjo,
o
aš
filmas „Pirmieji Mėnulyje“. Abu
liai
duodavo
už geriausią dokunet
apsidžiaugiau,
nes
jau
žinojau,
paskutiniai filmai gilinasi į mamentiką.
Vis
aiškinau,
kad filmas
kaip
norėčiau
nufilmuoti.
rių tautos papročius bei ritualus.
vaidybinis,
bet
jis
buvo
laikomas
Režisierius
–
toks
didelio
kolek„Tylūs stebėtojai“ skleidė savitą
„mockumentary“
–
filmu
apie sutyvo,
ypač
vaidybiniame
kine,
digyvenimo filosofiją, atkuriamą
klastotą
istoriją.
Apie
tokį
žanrą
rigentas,
turintis
rasti
tinkamus
pasitelkus laidojimo apeigas, o
tik
padaręs
filmą
ir
sužinojau.
O
žmones,
kurie
bus
naudingi
filmui,
„Dieviškos pievų marių žmonos“ –
rimtai
kalbant,
manau,
kad
tie
nesugriaus
to
filmo
pasaulio,
bet
tai dvidešimt trys moterų istoriprizai atspindi filmo kokybę, nes
jos, pulsuojančios gyvybe, grožiu, tik rems savo kūnais ir sielomis tą
buvo įdėta labai daug rankų darstruktūrą.
Turiu
labai
gerą
komanerotika. Fedorčenkos filmai visabo. Kiekvienas kadras sugalvotas,
dą,
su
kuria
padariau
visus
filmus.
da veda į tolimus laike ar erdvėje
pasaulius, kur susipina realybė ir
Dirbate su nuolatine grupe?
fantazija. Apie tai ir kalbamės su
Pusė grupės – režisieriaus korežisieriumi, kuris šiemet pats atmanda,
administracinė yra nuolavyko į Vilnių pristatyti savo filmo.
tinė, o operatoriaus ir dailininko
kiekvienam filmui ieškau.
Į kiną Jūs atėjote po studijų Uralo
politechnikos institute. Kaip tai
nutiko?
Po studijų dvejus metus dirbau
dideliame kariniame fabrike Jekaterinburge, kur gyvenu visą gyvenimą. Po to įsidarbinau Sverdlovsko kino studijoje ekonomistu. Iš
pradžių atėjau į dokumentikos
skyrių, paskui dirbau studijos
direktoriaus pavaduotoju ekonomikai. Dirbau daugiau nei dešimt
metų. Paraleliai pradėjau prodiusuoti filmus ir taip patraukė...
Ir taip pats ėmėtės režisuoti filmus.
„Kino pavasaryje“ vyksta JeanoLuco Godard’o filmų retrospektyva,
kurios įkvėpta pakartosiu Godard’o klausimą, užduotą Fritzui
Langui: „Kaip atsakytumėte, kas
yra režisierius?“
Man tai iki šiol nėra profesija.
Visą laiką bijau, kad taps profesija.
Man režisūra – mėgstamas užsiė50 kinas_2013/2 (322)

Jus išgarsino 2004 metais pasirodęs vaidybinis filmas „Pirmieji
Mėnulyje“ („Первые на Луне“),
kuris pelnė Venecijos ir kitų festivalių apdovanojimus. Tiesa, dažnai
jis buvo vertinamas kaip geriausias dokumentinis filmas, nes
kruopščiai „atkūrėte“ istoriją, kaip
1936-aisiais sovietų kosmonautai
ruošėsi į Mėnulį. Kuo sudomino tas „Pirmieji Mėnulyje“, 2004
fantastinis nuotykis?
Nufilmavęs „Davidą“, susido- padarytas senomis technologijomėjau XX a. vidurio istorija. Apie
mis, be kompiuterio.
tai ir mano antras dokumentinis filmas „Baltojo kapo vaikai“ Preciziškas laiko, jo atmosferos
(„Дети белой могилы“, 2003). Jis
atkūrimas reikalavo kruopštaus ir
sunkaus darbo?
apie mažų tautų – lenkų, Krymo
Taip, filmą kūrėme 4-ojo dešimttotorių, čečėnų, lietuvių ir kitų deportaciją į Šiaurės Kazachstaną, mečio kronikos stiliumi. Atlikome dokumentinį tyrimą. Bet visa
kur tie žmonės, nepaisant visų
baisumų, surado antrąją tėvynę. medžiaga filmuota mūsų pačių ir
Tada sugalvojau trečią filmą isto- tai buvo sudėtingiau nei įprastai.
Net trumpam kadrui reikėjo starine tema – apie valstybės požiūrį
tyti didžiules dekoracijas, daug
į savo didvyrius – ir jau pradėjau
filmuoti, bet perskaitęs scenari- masuotės. Tada kainavo nedaug,

biudžetas – mažiau nei 1 milijonas JAV dolerių. Daug kas buvo
daroma iš entuziazmo. Dabar toks
filmas kainuotų neįsivaizduojamai
brangiai.
Dokumentinių kadrų filme visai
nenaudojote?
Yra kokie 8 procentai, tie, kurių
jau nebuvo įmanoma nufilmuoti:
Stalinas virš Mauzoliejaus ir panašūs. Maišėme tuos kronikos kadrus
su mūsų filmuotais, jų buvo beveik
neįmanoma atskirti. Mes kūrėme
ne mistifikaciją, ne „mockumentary“, nors daug kas filmą laikė pokštu ir tai mane labai stebino. Filmavome klasikinę istorinę dramą. Ten
viskas padaryta su didele meile. Ir
filmas iki šiol gyvas, keliauja po
pasaulį – dabar iš Vilniaus vykstu
į Paryžių, kur jis bus rodomas festivalyje „Cinéma du Réel“.

Minėjote, kad kurdami „Pirmuosius Mėnulyje“ kruopščiai tyrinėjote tų laikų dokumentiką. Kokie
įdomiausi atradimai lydėjo tą
procesą?
Tai buvo tiesiog mokslinė
kultūrologinė veikla, apie kurią galima rašyti knygas. Deja,
neparašiau –nesu kultūrologas.
Užsiėmiau tokiu „taikomuoju“
šios veiklos aspektu: pavyzdžiui,
kuo skiriasi 4-ojo dešimtmečio
pradžios ir pabaigos panorama,
kaip skiriasi rakursai, kadro

stambumas, ryškumas. Daug žiūrėjau ne tik kino medžiagos, bet
ir kitokiais dalykais teko rimtai
domėtis. Mūsų filmo kadruose
rodoma raketų statymo istorija,
pradedant pirmąja raketa – tokia
didele petarda, padaryta XII a.
Kinijoje. Kinų rankraščiai neišliko, mes patys darėme visą hieroglifų knygą, piešėme ant tikro
popieriaus.
Filmo dailininkas turėjo būti
genialus.
Taip ir buvo. Nikolajus Pavlovas
buvo genijus. Jis dirbo Sverdlovsko kino studijoje, darė butaforiją,
visokius smulkius daiktus. O aš
žinojau, kad jis labai išsilavinęs
žmogus – vaikščiojanti enciklopedija. Sakiau jam: „Būsi mano
filmo dailininku statytoju“. „Niekada to nedariau“, – priešinosi
jis. „Nieko, dabar darysi, nes
Po šio „kosminio“ filmo pasukote
rius Šandoras Berkešis. Man kažbe tavęs daugiau niekas tokio
pasaulis, į kurį mane atvedė filmo
į kitą fantazijų pasaulį – beveik
kaip su operatoriais sekasi. Nors
darbo nepadarys“, – atsakiau. Ir
scenaristas Denisas Osokinas. Jis
aš lendu į jų „parapiją“. Iš anksto
nesuklydau. Filme yra tikrais se- nebeegzistuojančios marių tautos
profesionalus filologas, tyrinėja
pagoniškas apeigas ir papročius.
naisiais kinų hieroglifais išrašyti
ugrofinų kalbas, tarp jų marių, pasakau, kad kiekvieną kadrą
puslapiai. Taip pat matome iš- Sukūrėte filmą „Tylūs stebėtojai“
komių, čiuvašų, mordvių ir kitas. žiūrėsiu per kameros vaizdo ieš(„Овсянки“, 2010) bei naujausią
traukas iš XIV a. italų mokslininko
Tiesiog įsimylėjau jo tekstus. Nuva- kiklį. Kai kurie to neleidžia. Mano
traktato „Apie paukščius, žuvį ir „Dieviškos pievų marių žmonos“
žiavau į Kazanę su juo susipažinti, operatoriai iš pradžių atsargiai į
tai žiūri, bet kai supranta, kad tai
kiškį“, kurio nė vienas puslapis iš
mes susidraugavome ir iki dabar
(„Небесные жены луговых мари“,
tiesų neišlikęs, viskas sunaikinta
bendradarbiaujame. Jis rašo įdo- daroma filmo labui, sutinka. Nieko
2012).
per marą. Bet filmo dailininkas
Pirmas mano žingsnis į ma- mius, savitus scenarijus, kokių da- nesuprantu apie juostas ir šviesą,
bet noriu dalyvauti kuriant kadro
taip juos atkūrė, kad po rodymo
bar reta. Po „Šošo“ Denisas pasiūlė
rių tautos pasaulį buvo vidutinio
kompoziciją. Todėl operatorius yra
Italijoje manęs klausė: „Nejaugi
metražo filmas „Šošo“ („Шошо“, kurti filmą pagal jo knygą „Tylios
pas jus atsirado tas dokumentas? 2006), nufilmuotas videojuostoje, sielos“. Atsirado privatus inves- dešinė ranka, scenaristas – kūnas,
„Na, – juokavau, – pas mus Ru- marių kalba, be vertimo. Supra- tuotojas ir filmas buvo padarytas. dailininkas – kairė ranka.
sijoje daug ką galima rasti.“ Či- tau, kad vertimas nereikalingas,
O režisierius – galva?
liečiai žiūrėdami filmą atpažino
nes savaime įtraukia stiprus „Tylūs stebėtojai“ išsiskiria puikiu
Režisierius – burna (juokiasi).
Čilės peizažus, nors filmavome
operatoriaus Michailo Kričmano
fantastinis pasaulis. Filmas išėjo
Štai ir radom apibrėžimą, kas yra
Kryme. Kurdami tą filmą, siekėme
toks dokumentinis ir vaidybinis. darbu, pažymėtu Venecijos festivarežisierius.
panašumo į tai, ko reikėjo. Buvo
Visus pagrindinius herojus vai- lio prizu geriausiam operatoriui.
labai įdomu dirbti. Net filmavome
Michailas Kričmanas – nuosdina praktikuojantys pagoniškų
Ar naujausias Jūsų filmas taip pat
tikrus jūros čigonus Indonezijos
tabus operatorius, dabar vienas
šventųjų marių girių žyniai. Jie
bus apie marius?
salose.
vaidina patys save. Buvo labai įdo- geriausių pasaulyje. Jis gali į
Ne. Mes su Denisu dirbame prie
sieną nusukti kamerą ir vis tiek
mu ir jiems, ir mums. Tada daug
Ar tiesa, kad už šį filmą buvote
ką supratau apie marių kultūrą, bus stebuklas. Nepaaiškinamas. „scenarijų portfelio“. Scenarijai ten
labai įvairūs – vienas parašytas voapdovanotas medaliu už nuopelnus
Nenaudodamas jokios ypatingos
jų folklorą, istoriją. „Šošo“ marių
kosmonautikai?
technikos jis sugeba sukurti rei- kiškai apie Kolumbiją, kitas – „Rekalba yra „pavasaris“. Tą filmą
Taip, buvau pristatytas karinės
kiamą vaizdą. Labai džiaugiuosi, voliucijos angelas“, kurį dabar pradar vadinu „Dieviški pievų marių
dedame filmuoti, – žmogiška drama
gamyklos, kurioje kadaise dirbau, vyrai“, nes ten viskas apie vyrus. kad mes susipažinome ir dirbome
bet, aišku, už filmą. Labai gar- Nuvažiavome filmuoti į marių
kartu, ir dar turime kitų planų. 1933 m. Kazymo sukilimo fone, kai
bingas apdovanojimas, kuriuo
kaimą, į šiaurę nuo Kazanės. Pa- „Dieviškas pievų marių žmonas“ chantų ir nencų šamanai sukilo
didžiuojuosi ir kurį labai mėgstu.
taip pat filmavo puikus operato- prieš sovietų valdžios persekiojimą.
gyvenome ten. Atsivėrė visai kitas
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Jūsų dėmesys vis krypsta į fantastines, tolimas istorines temas ar
beveik išnykusį pagonišką pasaulį.
Dabarties realijos neįkvepia?
Man visai neįdomu užsiimti supančia realybe. Jei to noriu, filmuoju
dokumentinį kiną. Realybė tiek jau
„pritrynė akis“ televizijos vaizduose,
internete ir visur kitur, kad visai nesinori jos rodyti. Noriu tyrinėti labai
panašų į mūsų, bet per žingsnį esantį
pasaulį. Tokią tarsi paralelinę realybę. Todėl visi filmai, kuriuos kuriu,
yra pasakos – ir „Pirmieji Mėnulyje“,
ir „Tylūs stebėtojai“, ir kiti. Tai dokumentinės pasakos. Tokį terminą
sugalvojau. Kad ir ką daryčiau, išeina dokumentinė pasaka.
Ar įžvelgiate esminį skirtumą tarp
dokumentinio ir vaidybinio kino?
Esminis skirtumas, kad dokumentinis kinas nėra pasaka.

Neseniai dalyvavote tarptautiniame projekte, kelių režisierių
kurtame filme „Ketvirtas išmatavimas“ („The Fourth Dimension“,
2012), kartu su Harmony Korine’u,
Janu Kwiecinskiu. Ko išmokė ši
patirtis?
Patirtis buvo labai įdomi ir naudinga. Filmuojant „Dieviškas pievų
marių žmonas“ vyko keturios ekspedicijos su pertraukomis. Kaip
tik buvo pauzė, nenorėjau paleisti
grupės ir man paskambino amerikiečiai, ieškantys rusų režisieriaus
šiam projektui. Jie ieškojo iš pradžių
Maskvoje, bet niekas netiko ir kažkas prisiminė, kad kažkur už Uralo
esu aš. Paskutinę dieną nusiunčiau
savo trumpą apsakymą „Laiko mašinėlė“, kurį jie tuoj pat patvirtino.
Mano dalis filme vadinasi „Chronoakis“ („Chronoglaz“). Ji apie
žmogų, kuris sugalvojo prietaisą,

„Dieviškos pievų marių žmonos“, 2012

Kuriu dokumentines pasakas ir
filmuoju dokumentinius filmus,
kuriuose stengiuosi minimaliai kištis į veikėjų gyvenimą.
Paskutinį dokumentinį filmą
„Australija“ (2012) sukūriau iš
vaizdo įrašų, kuriuos atsiuntė
emigrantai iš Jekaterinburgo
į Australiją, – prastos kokybės,
VHS kasetėse. Iš tos archyvinės
medžiagos surinkau filmą. Ten
tiek visko radau... Tai dokumentai, su kuriais reikia elgtis labai
atsargiai ir taip įdėti į filmą, kad
nesugadintum.
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pasiūlymų, kurie jungė visą šitą
sumanymą, visų trijų režisierių
filmus. Juos sugalvojo Korine’as
su prodiuseriais. Pavyzdžiui: filme turi būti herojus su tokiais ir
tokiais batais; turi būti gyvūno
iškamša; vieno herojaus vardas
turi būti Mikihausas; vienas personažas neturi lūpos; vienas personažas – marginalas, kuris turi
padaryti, ko niekas iš jo nelaukia;
turime pamatyti pasaulį, kurio niekas nematė; vieną kadrą turite nufilmuoti su raiščiu ant akies ir t.t. Ir
tas beprotiškas tekstas man labai
patiko, nes, nepaisant jo idiotiškumo, jis organizuoja sąmonę, verčia
fantazuoti, kiekviena tokia frazė
padeda atsirasti scenai, herojams.
Projekto vadovai pasakė: „Mes
į darbą nesikišame, bet filmavimo
aikštelėje bus prodiuseris.“ Atvažiavo du prodiuseriai. Atsisėdo tyliai

puikus projektas, kurio premjeros
jau įvyko Niujorke, San Franciske,
Varšuvoje, Maskvoje ir kitur, geri
atsiliepimai ir priėmimas.
Vėl grįšiu prie Godard’o interviu
ir pakartosiu jo klausimą: „Kodėl
šiandien verta užsiimti kinu?“
Tuo užsiimti visai nebūtina. Ir
nereiškia, kad kinu užsiimsiu visą
gyvenimą. Lengvai galiu įsivaizduoti save darantį ką nors kita.
Bet vis dėlto randate priežastį
dirbti kine?
Užsiimu kinu, nes kol kas galiu
daryti, ką noriu. Neįsivaizduoju savęs samdomu režisieriumi, gal net
nesugebėčiau, sakykim, televizijos
serialų daryti. Ten reikia būti tikru
profesionalu. Guodžiu save, kad vis
dėlto nesu profesionalas, o mėgėjas. Ir tai man patinka. Iš tikrųjų

„Tylūs stebėtojai“, 2010

leidžiantį patekti į praeitį. Bet ta
laiko mašinėlė negali parodyti
objektyvaus pasaulio vaizdo, tik
labai subjektyvų. Pavyzdžiui, gali
patekti į Giordano Bruno sudeginimą, bet matyti ten tik mergaitės
rankas, metančias į ugnį vabalėlį.
Ir kasdieniniame gyvenime tas išradėjas mato tik savo išradimą, savo
skausmą, suvokia gyvenimą labai
siaurai (toks ir yra jo išradimas).
Tereikia pasukti galvą į kairę ar
dešinę, ir gyvenimo ribos prasiplės.
Įdomiausia, kad projekto vadovai atsiuntė sąrašą reikalavimų ir

kamputyje, žiūrėjo ir net valgyti neprašė. Po filmavimo dienos išsiunčiau medžiagą, kitą dieną atsiuntė
kelių puslapių detalų nufilmuotos
medžiagos nagrinėjimą su profesionaliomis pastabomis. Sekundžių
tikslumu: atkreipkite dėmesį, mums
atrodo, kad čia kažko trūksta, reikia montažu ar kitaip pataisyti, čia
kažko per daug ir t. t. Ir tai buvo ne
nurodymai, reikalavimai, o draugiška parama, į kurią galiu nekreipti
dėmesio. Bet ji nepaprastai padėjo.
Labai daug ką panaudojau iš tų
pastabų, su dideliu malonumu. Tai

neturiu kino išsilavinimo, nors
studijavau Maskvos kinematografijos institute scenarijų fakultete.
Kiekvieną filmą darau kaip pirmą. Pradėdamas naują filmą vis
galvoju, kaip galima sukurti filmą
nesiremiant mokykla. Man tai labai
patinka. Be to, ši profesija leidžia
daug keliauti po pasaulį, su savo
filmais aplankiau gausybę kraštų.

Kalbėjosi
Neri n ga K a ž u kau skai t ė
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Istorijos ateina iš vidaus
Kalbamės su turkų režisiere Yesim Ustaoglu

Jūsų biografijoje rašoma, kad esate
baigusi architektūros studijas ir
tik vėliau ėmėte kurti filmus. Kodėl
nusprendėte keisti profesiją?
Studijuodama architektūrą supratau, kad noriu kurti kiną. Prieš
tai bandžiau jėgas rašydama, dirbau su vaizdu, muzika, – visi šie
dalykai domino mane nuo pat
vaikystės. Baigusi architektūros
studijas Trabzone (miestas šiaurės rytų Turkijoje, – red. past.)
nusprendžiau vykti į Stambulą,
taigi susikroviau daiktus ir išvykau.
Ten pradėjau nuo doktorantūros
studijų, vėliau dirbau architekte,
restauratore, bet tuo pat metu
ėmiau rašyti apie filmus, dirbau
kino klube, organizavau trumpo
metražo filmų festivalius ir, neilgai
trukus, sukūriau pirmuosius savo
trumpus filmus. 1994-aisiais, kai
tik atsirado galimybė debiutuoti
54 kinas_2013/2 (322)

su vaidybine juosta „Pėdsakai“,
nutraukiau architektės karjerą ir
skyriau visą savo laiką ir energiją
kinui, nes tai man atrodė svarbiau.

riais susiduriu. Kartais užtenka tik
pakreipti galvą ir matai, jog viena
akimirka gali būti tokia turtinga!
Iš jos gali gimti istorija filmui.

Kaip apibūdintumėte sąlygas ar
iššūkius, su kuriais tenka susidurti
kine dirbančiai moteriai?
Manau, kad režisūroje, o ypač
kino, beveik visame pasaulyje dominuoja vyrai. Pati sistema juos
labiau proteguoja. Vyraujančios
filmuose temos dažniausiai perteikiamos iš vyriškos perspektyvos,
istorijų herojais pasirenkami vyrai,
moterims atitenka šalutiniai, antraplaniai vaidmenys. Moteriai nėra
taip lengva įsilieti į kino pramonę.
Kita vertus, jei iš tiesų žinai, ką nori
pasakyti, ir esi įsitikinusi savo idėja, gali pasiekti tikslą. Žinoma, kyla
sunkumų, bet tai labiau susiję su
formuluojamais klausimais, ypač
jei jie kontroversiški ir akcentuoja
skaudžias problemas, tokias kaip
prievarta, smurtas šeimose, sustabarėjusios tradicijos, draudimai,
stereotipai ar tabu, kurie iki šiol
gajūs atskirose visuomenėse.

1999-aisiais pasirodė tarptautiniu
mastu pripažinta drama „Kelionė
link saulės“, kurioje paliečiamos ir
politinės temos, susijusios su turkų
ir kurdų konfliktu. Kodėl svarbu
buvo akcentuoti skaudžius, galbūt
mažai viešinamus realybės aspektus, taip pat humanistinį požiūrį
į tuos, kurie laikomi teroristais?
Mes nesirenkame temų, – tai jos
mus pasirenka. Jos ateina. Menininkas tiesiog privalo turėti jautrią akį, kad pastebėtų, kas vyksta
aplink. 10-ojo dešimtmečio viduryje Turkijoje kurdų problema buvo
labai arši. Tačiau didesnė mūsų
visuomenės dalis į tai nekreipė
jokio dėmesio, paprasčiausiai

Savo kino mokytojais įvardijate
režisierius Ingmarą Bergmaną,
Michelangelo Antonioni, Johną
Cassavetesą. Tai buvo ir didieji Jūsų
„neakivaizdinių“ studijų atradimai?
Savarankiškos kino studijos suteikia tam tikrą pasirinkimo laisvę.
Pats turi viską sužinoti ir atrasti.
Bent man taip atsitiko. Sužavėjo „Kelionė link saulės“, 1999
Johno Cassaveteso improvizacijos,
ignoravo kurdų klausimą. Man
jo darbas su aktoriais. Iš tokių kino
meistrų, kaip Michelangelo Anto- pasirodė svarbu kalbėti apie disnioni, Ingmaras Bergmanas, Ya- kriminaciją ir savojo identiteto
sujiro Ozu ar Andrejus Tarkovskis, paieškas. Tiesiog negalėjau nusisukti nuo to, ką mačiau. Manau,
galima ir, manau, reikia mokytis
visą gyvenimą. Jų filmavimo ma- kad abejingumas niekur neveda – turi pažvelgti už kampo, kad
niera, personažų charakteriai iki
suprastum gyvenimo realijas. Juk
šiol mane įkvepia, nurodo kryptį
ir gaires, kaip dirbti toliau. Nors, tik Stambule gyvena apie 2 milijonai kurdų, tad jų neįmanoma
galų gale, kurdamas filmą vis tiek
susiduri su savimi, juk reikia ras- nepastebėti. Rašydama scenati savo kelią, temas, stilių. Pana- rijų rėmiausi tikrais nutikimais.
Filme rodoma įvykių seka naivų
šiai kaip su poezija. Man patinka
skaityti, stebėti, analizuoti aplinką, turkų vaikiną Mehmetą priverčia
kurioje gyvenu, ir žmones, su ku- suaugti. Kūriau šį filmą gana sun-

kiu laikotarpiu. Laimė, jis pavyko
ir sulaukė didžiulio tarptautinės
bendruomenės susidomėjimo. Tai
suteikė galimybę kitiems jauniems
režisieriams nevaržomai kalbėti
apie dalykus, kurie juos jaudina
ar skaudina.
Ar sutiktumėte su mintimi, kad
draugystė, taip pat atsakomybė
už kitą žmogų gali padėti išgyventi,
ištverti tas bėdas, kurias sukelia
kažkieno, turinčio galią ir valdžią,
neapgalvotai priimti sprendimai?
Žinoma. Mane domina santykiai tarp paprastų žmonių. Politikai gali manipuliuoti, siekdami
įgyvendinti savo savanaudiškus
projektus. Apskritai, manau, kad
politika neišvengiamai susijusi
su nešvariais tamsiais žaidimais
ir kol kas neįvyko nieko, kas pakeistų šią nuomonę. Tačiau eiliniai

Vadinasi, kinas gali būti ir kaip
atsvara arba alternatyvi medija,
išreiškianti ir pasakanti daugiau
nei laikraščiai, internetas ar
televizija?
Pagrindiniai žiniasklaidos kanalai neretai priklauso suinteresuotoms verslo ar politikos grupuotėms.
Tačiau menininkas gali ir privalo turėti savo nuomonę ir teisę ją reikšti.
Taip pat išlikti nepriklausomas nuo
įtakingų institucijų ir sakyti tai, kas
jam atrodo svarbu. Meno poveikis
labai stiprus – kino filmas pasiekia
daug žmonių, kad ir kokia jų tautybė, kilmė ar socialinis sluoksnis.
Kinas – universali kalba, veikianti
mūsų suvokimą apie tam tikrus reiškinius, sukelianti emocijas.

žmonės gali tapti sąmoningesni ir
pasipriešinti pasaulį apėmusiai beprotybei.

Bet ar tai nėra kiek idealistiška pozicija, žinant, kaip veikia filmų finansavimo bei rėmimo mechanizmai?
Daug ką darau savarankiškai –
pati prodiusuoju savo filmus Turkijoje, ieškau bendros gamybos partnerių ir fondų paramos Europoje,
taip užsitikrindama nepriklausomybę. Žinoma, iškyla sunkumų –
visi nori matyti labiau „priimtinus“,
lengvus, o ne kontroversiškus filmus. Reikia apgalvoti ne tik scenarijų, bet apsvarstyti ir rodymo,
platinimo galimybes. Laimė, vis dar
galima rasti nepriklausomų rėmėjų
bei fondų, kuriems rūpi ne tik pramoginis, vadinamasis „žiūroviškas“
kinas. Yra žmonių, kuriems įdomu
dirbti su specifinėmis, išskirtinėmis
temomis ir galbūt mažiau žinomais
režisieriais. Antraip kinematografas išsisemtų, jo neabejotinai lauktų
liūdna pabaiga.

Bergmanas, kaip ir Antonioni,
sakė pasirinkę režisieriaus profesiją, nes norėjo dirbti su tiesa...
Būtent. Tiesa man svarbiausia
ir gyvenime, ir kūryboje. Negaliu teigti, kad kuriu realistinius
filmus, – ne, tačiau juose bandau
užčiuopti tiesą, kuri dažnai išsibarsto gyvenimo paraštėse ar
lieka nepastebėta triukšmingų
įvykių fone.

Filme „Belaukiant debesų“ nagrinėjama visą gyvenimą moterį
lydėjusio priverstinio melo tema.
Ar tiesa, kad ši istorija susijusi ir
su Jūsų vaikystės prisiminimais?
Filmas paremtas tikrais įvykiais –
moteris vardu Tamama mirė prieš
keletą metų. Dar būdama maža, ji
buvo įvaikinta ir gyveno turkų musulmonų šeimoje, kur niekas net
neužsiminė apie jos graikišką kil-

A. Solomino nuotr.

Turkų režisierė ir scenaristė Yesim Ustaoglu susidomėjo kinu
studijuodama architektūrą. Kurį
laiką derino įgytą profesiją su pomėgiu. Po pirmųjų trumpo metražo filmų „Sugauti akimirką“
(1984), „Duetas“ (1990), „Viešbutis“ (1992) sėkmės režisierė
debiutavo vaidybine drama „Pėdsakai“ (1994), kuri buvo įtraukta į Maskvos ir Geteborgo kino
festivalių programas. Didžiausio
dėmesio sulaukė juosta „Kelionė
link saulės“ (1999), pelniusi apdovanojimų Berlyno ir Stambulo kino festivaliuose. Tais pačiais
metais režisierė buvo pakviesta
į Venecijos kino festivalio žiuri.
2004 m. sukurtą filmą „Belaukiant
debesų“ į konkursinę programą
įtraukė Sandanso kino festivalis, o juosta „Pandoros skrynia“
(2008) pelnė pagrindinį San Sebastiano kino festivalio prizą –
„Auksinę kriauklę“. Naujausią
savo filmą „Skaistykla“ (2012)
Ustaoglu pristatė festivalio „Kino
pavasaris“ programoje. Režisierė Vilniuje buvo ir konkursinės
programos „Nauja Europa – nauji
vardai“ žiuri narė.

mę. Kai Tamama pajuto, kad greitai
mirs, ėmė kalbėti ir papasakojo, ką
slėpė visą gyvenimą. Aišku, visus šokiravo faktas, kad ji iš tiesų nebuvo
ta miela moterėlė, kurią visi pažinojo. Taip jau sutapo, kad augau būtent toje Turkijos dalyje, kur gyveno
mano filmo herojė. Pamenu, nuolatos sklandė įvairiausios istorijos
apie graikų mažumas ir jų gyvenimo
sąlygas. Net patys turkai sakydavo,
kad mes neleidžiame jiems laisvai
gyventi. Taigi vaikystėje girdėti gandai ir pasakojimai, net tas vaikiškas
supratimas, buvo svarbūs kuriant
filmą. Šiaip ar taip, naujai sutikti ar
pažįstami žmonės padeda psichologiškai pagrįsti filmo personažų
poelgius, atskleisti jų santykius su
visuomene, išplėtoti dramaturgines
linijas. Svarbus ir žmogaus ryšys su
gamta, kuris tam tikra prasme lemia ir mano filmų stilių.
Daugelyje savo filmų pabrėžiate šiltus santykius tarp vaikų ir senukų.
Atrodo, kad tik jaunas ir senas dar
gali susikalbėti šiame skubančiame,
susvetimėjusiame pasaulyje...
Vaikai ir jaunuoliai, mano nuomone, dar nėra sugadinti gyvenimo,

neišmokę apsimetinėti kiekviename
žingsnyje ar taikytis prie egzistuojančių visuomenės normų. O senyvi
žmonės, kurie nugyveno ilgą amžių,
dažnai jau būna įveikę visas krizes ir
sunkumus, su kuriais susiduria dabartiniai trisdešimtmečiai, keturiasdešimtmečiai. Senatvėje jie vėl gali
grįžti į tą paprastą žmogišką būvį,
kuriame socialiniai vaidmenys ir
daugybė reikalavimų jau nebegalioja. Nežinau kodėl, bet kartais anūkai geriau sutaria su seneliais nei
su tėvais. Man įdomus šis santykis,
bendravimas – jauno ir seno. Beveik visuose filmuose, nors jų temos
skirtingos, kalbu apie susidūrimą su
mirtimi, praradimus. Tai nereiškia,
kad noriu rodyti bei akcentuoti tik
tragišką realybės pusę. Mirties ar
nelaimės akivaizdoje herojai priverčiami subręsti, atsiverti, mokytis ir
galiausiai perimti patirtį iš kitų ar
bent pabandyt suprasti kitą.
Jei teisingai supratau, kad ir kokią
istoriją filmuotumėte, pirmiausia
remiatės savo patirtimi, – tuo, ką
pamatėte, išgyvenote?
Taip. Man patinka kalbėti apie
tai, ką patyriau ir išgyvenau. Būtų

sunku vystyti tam tikras temas, jei
jos nebūtų palietusios asmeniškai.
Istorijos ateina iš vidaus ir visi personažai vienaip ar kitaip susiję su
mano gyvenimu. Kurdama filmus
bandau suprasti, kas vyksta aplinkui, konfrontuoti su tam tikrais
reiškiniais, ar tai būtų turkų ir
kurdų kovos, ar tautinių mažumų, kurios turi gyventi slėpdamos
savo tapatybę, bėdos, ar korupcija
šiuolaikinėje visuomenėje... Visi
šie klausimai filmuose atspindimi
tarsi veidrodyje ir kartais matau,
kad auditorijai sunku juos priimti. Suprantama, problemos erzina,
nuo jų norisi pabėgti, o ne atsidurti
nemalonioje akistatoje. Tačiau iš
žiūrovų reakcijos galiu spręsti, kad
vienokias ar kitokias mintis mano
filmai išprovokuoja.
Filmą „Kelionė link saulės“ palankiai vertino tarptautinė bendruomenė, o kokios reakcijos jis sulaukė
Turkijoje?
Pirmiausia, jį gerai įvertino
publika ir kritikai Berlinalėje, o
vėliau „Kelionė link saulės“ buvo
apdovanota ir Stambule vykusiame kino festivalyje. Žinoma, buvo
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PASAULIN
PREMJER Ė
A
ir neigiamų atsiliepimų, ypač tų
žmonių, kurie iki šiol negali susitaikyti, kad šalia jų gyvena kurdai
ar kiti kitataučiai. Filmas sukėlė
diskusijas, ypač tarp jaunimo. Kartais susidaro įspūdis, kad universitetų studentai seka visus mano
filmus, paskui kviečiasi į aptarimus ar specialiai organizuojamus
seminarus. Būna, kad pagrindiniai
laikraščiai ar žiniasklaidos priemonės Turkijoje „apeina“ mano
filmuose keliamas problemas ir
nagrinėjamus klausimus, bet užtat
palaiko alternatyvi spauda, kino
žurnalai. Vaidybinį filmą „Pandoros skrynia“ dabar nagrinėja studentai, kurie studijuoja psichologiją. Buvau keletą kartų pas juos,
kartu analizavome šiuolaikinės
visuomenės susvetimėjimo, izoliacijos klausimus, tėvų ir vaikų
tarpusavio santykius.

kitam, kad ir pačiam artimiausiam žmogui. Mane domino, kaip
veikia tas kapitalistinio pasaulio
propaguojamas individualizmas
ir kodėl, nepaisant vis gerėjančių
materialių sąlygų, žmonės jaučiasi
nelaimingi. Tai istorija apie tris vidutinio amžiaus miestiečius, kurie
stengiasi gyventi patogiai, vadovaudamiesi prisitaikėliška logika.
Bet kai jiems tenka pasirūpinti
savo sergančia motina, paaiškėja,
kad ši užduotis jiems per sudėtinga. Kita vertus, susidūrę su iššūkiais personažai priversti ieškoti
sprendimų ir keistis.
Kokius reikalavimus keliate aktoriams? Juk jų kuriamų personažų
psichologija yra ir filmų sudėtinė
dalis?
Kuriamą charakterį privalau
įsivaizduoti labai aiškiai, tarsi

žmonių, kurie sugebėtų ir nebijotų nerti į psichologinių išgyvenimų
gelmes. Filmuojant su kiekvienu
aktoriumi užsimezga stiprus ryšys. Mums tenka atsiverti ar net
globoti vienas kitą.
Aktorių fizinės, psichologinės
savybės turbūt gali suteikti ir
netikėtų prasmių filmui?
Esu pakankamai atvira, tai
yra mėginu suprasti, kur slypi
vieno ar kito aktoriaus talentas,
kokie jo įgūdžiai, o paskui suteikiu galimybę įsijausti į vaidmenį
ir improvizuoti. Jei matau, kad
gimsta tikros emocijos, galiu
nestabdyti kameros kokias 20
minučių. Nors, aišku, stengiuosi, kad aktoriai susikoncentruotų
į tai, ką daro. Tada jie iš tiesų
gali suteikti filmui netikėtų, nepaprastų dalykų.

Net mano draugai klausė, kur
radau šią moterį – kaime ar kur
kitur? Tsilla padėdavo sukurti tam
tikras situacijas, kai teko vaidinti
su paaugliu, daug improvizavo. Jai
lengvai sekėsi bendrauti, padėti
kolegoms natūraliai reaguoti į jos
elgesį. Ji buvo nuostabi asmenybė,
visa komanda ją mylėjo.
Izoliacija, vienatvė, žmones įkalinanti rutina – tai ir šiuolaikinės
Turkijos gyvenimo palydovai, apie
kurių egzistavimą kalbate naujame savo filme „Skaistykla“?
Deja, taip. Kartais mes patys
susikuriame kalėjimus savo gyvenime ir niekaip negalime išsilaisvinti. Pasinėrę į rūpesčius
pamirštame mylėti. Pamirštame
tą grynumą, kuris slypi meilėje,
ir pernelyg susitelkiame į materialius dalykus. Mes nepaprastai

KINUOSE NUO

„Pandoros skrynia“, 2008

Filmas „Pandoros skrynia“ pasakoja apie Stambule gyvenančius
dvi seseris ir brolį, kurie sužino,
jog teks pasirūpinti senutėle motina, susirgusia Alzheimerio liga.
Tai, kas turėtų būti natūralu ir
tarsi savaime suprantama, tampa
dar viena didžiule šiuolaikinių
žmonių problema. Kaip manote,
kodėl?
Pastebėjau, kad ne tik Turkijoje,
bet ir daugelyje civilizuoto pasaulio vietų žmonės taip susirūpinę
savimi ir panirę į rutiną, kad nebegali skirti nei laiko, nei dėmesio
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„Skaistykla“, 2012

pažinočiau nuo pat vaikystės. Kaip sekėsi dirbti su prancūzų akTik tuomet galiu atsirinkti ak- tore Tsilla Chelton, kūrusia Alzheimeriu sergančios senutės vaidmenį
torius, nes žinau, ką konkrečiai
noriu matyti viename ar kitame „Pandoros skrynioje“?
Šiais metais ji mirė. Tačiau buvo
vaidmenyje. Dažniausiai aktoriai
labai stipri moteris ir mylėjo gyturi perteikti, o kartais ir patirti
savo herojų psichologines dra- venimą! Kartą pasakė, kad dirba
todėl, jog nuvytų mirtį į šalį. Nors
mas, krizes, taigi man svarbu
juos suprasti. Domiuosi psicho- garbingo amžiaus, ji dirbo intensyviai ir sunkiai. Prieš filmuodamasi
logija, daug skaitau, daug metų
mokausi iš Bergmano. Jo filmuose „Pandoros skrynioje“, ji nepriekaištingai išmoko turkų kalbą – sudėryškiai išreikštas žmogaus sielos
tingiausias frazes pasakydavo be
dvilypumas, gebėjimas mylėti ir
kartu neapkęsti, skaudinti ir že- jokio akcento. Turkai iš pradžių
net nesuprato, kad ji prancūzė.
minti kitą. Žinoma, nelengva rasti

bijome prarasti. „Skaistykla“ reiškia vietą tarp dangaus ir pragaro.
Tai kentėjimo vieta, kai nežinai,
kur pateksi vėliau ir už ką esi
teisiamas. Viešėdama Maskvoje
pamačiau vokiečių menininkės
Claudios Rogge parodą, skirtą
Dante’s kūrybai. Jos paveiksluose pamačiau būsimą filmą. Gal jis
kontroversiškas, bet, manau, žiūrovai patys turi spręsti ir ieškoti
atsakymų.
Kalbėjosi
Au ks ė K a n cerevi č i ū t ė
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Kad žiūrovas jaustųsi dalyvis
Kalbamės su lenkų dokumentininku Michału Marczaku

Ar pradėjęs filmuoti „Seksą dėl
miško“, turėjote baigtą scenarijų?
Ne. Visas dokumentinio filmo
atsiradimas yra nuotykis. Man tai
labai patinka. Žinoma, rengiuosi
filmui, skaitau, stengiuosi kuo daugiau sužinoti apie žmones, kuriuos
filmuosiu, kad galėčiau numatyti
tai, kas gali įvykti. Bet mėgstu būti
metamas į gilų vandenį, atrasti ir
išgyventi kažką nauja kartu su savo
herojais. Geriausia, kai filmavimo
patirtis kažkaip tuos žmones pakeičia, ko nors išmoko. Tada yra
tikimybė sukurti gerą filmą, nes
fiksuojamas žmogiškosios permainos procesas. Aš taip pat dalyvauju
tame procese, jis veikia ir mane. Tikiuosi, kad tada atsirandanti nauja
energija pereis į filmą ir žiūrovas
galės kažkaip šiame nuotykyje dalyvauti. Tai man rūpėjo ir „Sekse
dėl miško“. Kad žiūrovas jaustųsi
dalyvis, tarsi būtų prisijungęs prie
grupės „Fuck for Forest“ ir pragyvenęs su ja visus metus.
Sužinojote, kad yra grupė žmonių,
sudarančių kažką panašaus į
komuną, kurie internete siūlo mokamą pornografiją ir už tai gautus
pinigus skiria gamtos apsaugai.
Kai sužinojote apie „Fuck for Forest“, nusprendėte, kad iš to būtų
geras filmas?
Iš pradžių niekad nežinai, kaip
bus. Dokumentinis filmas visada
siejasi su rizika, visada gali atsitikti kažkas, dėl ko filmas neįvyks.
Gali apsigalvoti herojai, tikrovė
gali būti kitokia, nei atrodė iš
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anksto. Rizikos visada yra iki tos
akimirkos, kai jaučiu, kad turiu
pakankamai daug medžiagos ir
galėčiau montuoti ir kad sumontavus kažkas pavyks. Iš pradžių
būnu apimtas siaubingo streso,
o kai ateina ta akimirka ir žinau,
kad filmą turiu, atgaunu sąlygišką ramybę, nes suvokiu, kad
viskas, ką dar nufilmuosiu, gali
filmą tik sustiprinti ir pagerinti.
Šiame filme, deja, iki pat pabaigos nepajutau lūžio. Žinojau, kad
kol grupė nenuvyks prie Amazonės ir ten jų įsivaizdavimai apie
pasaulį nesusidurs su realybe, tol
filmo nebus.
Bet pradėjęs filmuoti žinojote apie
planuojamą kelionę prie Amazonės?
Žinoma, vieną kartą jie pareiškė,
kad nusibodo gyventi Europoje ir
nori kuriam laikui išvažiuoti prie
Amazonės. Šis planas, taip pat
naujo personažo Dannie, kurio
akimis tarsi ir matome visą istoriją,
atsiradimas, buvo tie du faktai, po
kurių pasakiau sau: „OK, kursiu šį
filmą būtent dabar.“
Ar grupės „Fuck for Forest“ nariai
lengvai sutiko, kad Jūs būsite kartu ir fiksuosite jų gyvenimą?
Beveik visada tai ilgas procesas.
Šiuo atveju su jais kartkartėmis
susitikinėjau aštuonis mėnesius.
Davėme vieni kitiems laiko ir galimybių geriau susipažinti. Kartu
praleistas laikas padėjo užsimegzti draugiškiems santykiams. Po tų
aštuonių mėnesių buvo lengviau
pasiekti intymumo, kurio man
reikėjo.
Ar jie niekad nesakė: „Ne, prašom
to nefilmuoti“?
Keletą kartų sakė. Jei jaučiau,
kad jie teisūs, kad peržengiu tam
tikras ribas, iškart stabdydavau
kamerą. Bet jei jaučiau, kad sceną galiu apginti arba parodyti
kitame kontekste, stengiausi juos
įtikinti. Buvo momentų, kai herojus
gal pernelyg atsiverdavo, tada jau
filmuodamas jaučiau, kad reikia

išlaukti, o paskui viską iškirpsiu.
Bet kartais atsitikdavo taip, kad
situacija, kuri filmuojant atrodė
bloga ir netinkama, po kurio laiko
atskleisdavo kitą tų žmonių pavidalą. Juk kiekvieno iš mūsų gyvenime yra pakilimų ir nuosmukių,
silpnybės akimirkų ir akimirkų, kai
iš tikrųjų jaučiamės savimi. Manau,
kad meno esmė – rasti tų elementų pusiausvyrą ir paskui taip juos
suguldyti filme, kad matytųsi visa
žmogaus gyvenimo dinamika.

žmonių tokie žaidimai „veža“ ir
kad jie ieško panašių į save.
Peržengti tam tikras ribas?
Akivaizdu, kad jiems tai nėra
ribų peržengimas, nes jų seksualumui tai normalu. Net seksologai to nevadina iškrypimu, tai
yra seksualinės preferencijos. Šie
žmonės paprasčiausiai mėgsta mylėtis, pavyzdžiui, grupėje arba su
žaisliukais, mėgsta tuo užsiimti kuo
pikantiškiau, ir tai natūralu, nes jie
nori atrasti savo vietą pasaulyje ir
daryti tai, kas patinka. Galima pasakyti, kad „Fuck for Forest“ paprasčiausiai puikiai iš to pelnosi,
nes šie žmonės ir be jų taip elgtųsi.

Ar teko inscenizuoti kai kurias
situacijas?
Ne, šiame filme nieko neinscenizavau, nes su tais žmonėmis
nebūtų pavykę inscenizuoti. Jie
iš tikrųjų gyvena akimirka, yra „Fuck for Forest“ nariai – skirtingi
žmonės, bet juos kažkas jungia,
spontaniški ir originalūs, tad bet
kažkokie ypatingi bruožai, kurie
kokia inscenizacija ar kartojimas
juos ir atvedė į grupę. Kokie tie
tiesiog neįmanomi. Man tai buvo
bruožai?
puiki pamoka, nes turėjau įdėmiai
Galvojau apie tai. Iš tikrųjų
viską stebėti, kad pagaučiau, kas
kiekvienas atsirado grupėje dėl
gali būti svarbu filmui.
skirtingų priežasčių ir ieško kažko savo. Vieni dėl ekologijos, kiti
Filmo herojai patys inscenizavo
labiau dėl savo seksualumo, treįvairias situacijas, pavyzdžiui,
ti – maištaudami, siekdami laisvės,
Berlyno gatvėje užkabinėdami pranorėdami gyventi priešingai, nei
eivius ir siūlydami jiems dalyvauti
liepia visuomenės normos. Vieni
fotosesijose ar savo žaidimuose.
Nepavadinčiau to insceniza- ieško meilės, kiti turi problemų
su meile ir iškeičia ją į seksualuvimu, tiesiog toks jų gyvenimo
mą ir pan. Viliuosi, kad filme yra
būdas, kuris remiasi tuo, kad jie
administruoja interneto tinklalapį, pakankamai daug skirtingų situao savaitgaliais vaikšto po parkus ir cijų bei sugestijų ir žiūrovas pats,
gatves, dalija lankstinukus, infor- remdamasis savo patirtimi, sukurs
tų žmonių paveikslus ir taip pat
muoja žmones apie savo veiklą ir
susimąstys, kodėl jie taip elgiasi.
kviečia juos fotografuotis aktams
arba bendram seksui. Nuotraukos
daromos iškart, vietoje, pavyzdžiui, Ar Jūs asmeniškai ko nors išmokoparke, ten krūmuose su jais gali- te, ką nors sau atradote bendraudamas su „Fuck for Forest“?
ma net pasimylėti, o galima eiti į
Visada stengiausi nevertinti
jų butą ir dalyvauti orgijoje. Toks
žmonių pagal stereotipus, nors
jų darbas. Man buvo keista, kad
maždaug vienas iš dešimties už- suprantu, kad esame į tai linkę ir
nuolat tuo užsiimame. Šiuo požiūkalbintų žmonių sutinka bent jau
riu grupė reikalavo ypatingų panusirengti, o vienas iš penkiolikos
stangų, nes jau keista jų išvaizda
ar dvidešimties sutinka dalyvauti
seksualesniuose užsiėmimuose. sukelia stereotipiškai mąstančio
žmogaus norą iš tolo juos apBeje, tai asmenys tarsi iš viso
lenkti ir todėl nesužinoti, kad iš
demografinio pjūvio – skirtingo
amžiaus, vedę, vieniši, studentai, tikrųjų tai labai mieli ir protingi
žmonės, su kuriais galima fantasturistai ir t.t. Akivaizdu, kad dalį

tiškai pasikalbėti. Tad šis projektas man buvo atvirumo pamoka.
Man patinka jų laisvumas, humoro
jausmas ir sugebėjimas užmegzti
kontaktą su nepažįstamais žmonėmis. Jie, ypač merginos, nebijo
prieiti prie žmonių, užkalbinti jų
ir iš tikrųjų sugeba susikalbėti su
kiekvienu, išsisukti iš bet kurios
situacijos ir nuslopinti kiekvieną
potencialų konfliktą. Man atrodo,
kad mūsų Europos dalies žmonės
yra uždaresni, užsidarę savo grupėse, mažiau šypsosi ir, sakyčiau,
neužkabinėja praeivių gatvėse.
„Fuck for Forest“ yra viso to priešingybė.
Ar „Fuck for Forest“ buvo pasirengusi, kad Amazonės čiabuviai
gali nesuprasti ir nepriimti jų
paramos?
Nežinau, ar jie buvo tam pasirengę. Bet žinau, kad jų niekas nemėgsta, tiksliau, kad visos Berlyno
subkultūros – pankai, kairuoliai,
anarchistai, antifašistai ir t. t. –
nemėgsta „Fuck for Forest“. Man
regis, taip yra todėl, kad tos grupės turi apibrėžtas ideologijas, o
„Fuck for Forest“ ideologija yra neapibrėžta – kova už miškus, seksualinę laisvę, apskritai už laisvę
kitoms grupėms paprasčiausiai
atrodo nerimta ir juos erzina.
„Fuck for Forest“ nariai pripratę,
kad jų nesupranta, iš jų tyčiojasi,
juos niekina, spjaudo, apmėto buteliais ir pan. Tad jų oda storesnė.
Be to, pralaimėjimas Amazonėje
nebuvo pirmas, jie supranta, kad
įgyvendinti tikslą nėra lengva, kad
tai – sudėtingas procesas. Vis dėlto
jie ir toliau daro savo ir man atrodo, kad kažkuo yra teisūs. Iš esmės
jų idėja išmintinga, juk milžiniškus
pinigus, skirtus gamtos apsaugai,
didelės organizacijos paleidžia vėjais, nes dalį pasiima tarpininkai,
dalį suvalgo administracija ir galų
gale mažas bendruomenes pasiekia tik biudžeto dalelė. „Fuck for
Forest“ idėja atiduoti pinigus tiesiogiai žmonėms ir paskui administruoti projektą man atrodo gera.

A.Solomino nuotr

Dokumentinėje „Kino pavasario“ programoje buvo parodytas
jauno lenkų režisieriaus Michało
Marczako filmas „Seksas dėl miško“ („Fuck for Forest“, Lenkija,
Vokietija, 2012). Tai – pirmasis
1984 m. gimusio režisieriaus pilno metražo dokumentinis filmas.
Jis sulaukė ir tarptautinių festivalių dėmesio, ir kontroversiškų
vertinimų. Pastarųjų buvo galima
išgirsti ir susitikimuose Vilniuje.

toje. Tikiuosi, kad viską išleis. O
Sakėte, kad skirtingų subkultūrų
kaip ilgai jie išliks, nežinau. Nopožiūris į „Fuck for Forest” neigiarėčiau, kad egzistuotų kuo ilgiau,
mas, o kokie yra santykiai su kitones jie niekam nedaro žalos ir sumis ekologinėmis organizacijomis?
teikia visuomenei kolorito. Į dieJos taip pat nemėgsta „Fuck for
nos pabaigą jie surenka daugiau
Forest“. Buvo pora situacijų, kai jie
susitarė su kažkuria organizacija, pinigų nei dauguma save ekologais
kad perduos jai pinigus, ši paskuti- laikančių žmonių ir nori už tuos
nę minutę atsisakė bendradarbiauti, pinigus šį pasaulį padaryti geresnį,
savo žingsnį argumentuodama tuo, tad why not?
kad jei priimtų „Fuck for Forest“
pinigus, kitos ekologinės grupės, Kartu su filmu „Rusijos pabaiga“
dalyvavote projekte „Šviesai jautri
kurios kasmet duoda organizacijai
pinigų, protestuodamos atsisaky- Lenkija“ („Polska Światłoczuła“),
kurio pagrindas – rodyti gerą kiną
tų bendradarbiauti. Daug žmonių
mano, kad pornografija – tai visa- ir diskutuoti apie jį vietovėse, kurių toks kinas apskritai nepasiekia.
da kažkas pejoratyvaus, ir nenori
Žadate šiame projekte rodyti ir
suvokti, kad maža pornografijos
dalis neturi nieko bendra su žmo- „Seksą dėl miško“?
Tai priklausys nuo projekto sunių išnaudojimu, prievarta ir pan.
manytojų ir vadovų Arthuro ReinTą mažą pornografijos dalį gamina
žmonės, kurie iš to semiasi džiaugs- harto ir Dorotos Kędzierzawskos.
Nežinau, ar filmas tinka šiam
mo, daro tai su malonumu, nes daro
projektui, bet norėčiau parodyti.
tai, kas patinka. Tad kodėl jie turėtų
jos nepardavinėti, jei mėgsta mylė- Mėgstu ir remiu šį projektą, nes
tis priešais kamerą ir rodyti kitiems? toks važinėjimas su filmais ir susitikimai su žiūrovais – fantastika.
Juk iš dalies pradėjau kurti filKokią matote „Fuck for Forest“
mus būtent dėl tokių susitikimų.
ateitį?
Kaip žiūrovas buvau kažkokiame
Įdomu, ką jie padarys su puse
milijono eurų, kuris yra jų sąskai- keistame festivalyje, į kurį atvyko

Pawełas Łozińskis, parodė savo
filmą, po to gražiai apie jį pasakojo. Klausydamasis Paweło
pasakojimo, kaip filmavo savo
dokumentinį filmą skaitmenine
kamera (man tada buvo septyniolika, skaitmeninės kameros
tik atsirado), staiga supratau, kad
taip pat galėčiau sukurti gražų
filmą. Tad tokie susitikimai būna
fantastiški.
Apie ką bus pirmasis Jūsų vaidybinis filmas?
Tai sudėtinga, keistoka istorija.
Dabar nedaug galiu apie ją pasakyti. Herojus yra trisdešimtmetis, kuris turi minčių apie tai, ką
reiškia būti trisdešimtmečiu. Tam
tikra prasme jis – mano ir mano
draugų atspaudas, o istorija bus
apie įvykius, kuriuos teko išgyventi.
Pažiūrėsim, kas iš to išeis.
Kalbėjosi
Tade u sz To maszewski
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Knyga kaip kelio filmas

abendrauti su režisieriumi Almantu Grikevičiumi (1935–2011)
teko tik kartą – pristatant jo sukurtą filmą „Ave, vita“
(1969) „Kino po žvaigždėmis“ žiūrovams. Tada pirmą kartą išgirdau,
kad praeitį vaizduojančius epizodus pradėta filmuoti ant specialios kontrastą ryškinančios juostos, kurios vėliau neleido naudoti
studijos Meno taryba. Nufilmuota
dalis kažkur dingo. Besiklausant
neskubraus, bet įtraukiančio režisieriaus pasakojimo kilo didelis
noras žūtbūt tą juostą rasti. Atgaivinti dingusius kadrus, ištrintą
atmintį, visą tą netolimą, bet neišvengiamai blunkančią epochą.
Turbūt paveikti tokio pat impulso
(ir rimtesnių mokslinių priežasčių) Lina Kaminskaitė-Jančorienė ir Aurimas Švedas 2010 m.

P

Grikevičius pasakoja, o autoriai
režisuoja, atrenka, grupuoja,
deda į skyrius. Tačiau neprimeta savo nuomonės – jų klausimų
net nėra, o komentarai pateikti
išnašose. Tai, beje, ne mažiau
svarbi knygos dalis, suteikianti
asmeniškam pasakojimui faktais
patvirtintą istorinį foną. Todėl šį
leidinį, sudarytojų žodžiais tariant, galima vadinti ir Almanto
Grikevičiaus autoportretu, ir kultūros istorijos šaltiniu.
Nors knygoje laikomasi chronologinio nuoseklumo, juntamas ir
tvirtas konceptualus karkasas, išryškinantis svarbius Grikevičiaus
kūrybos bruožus: istorinio laiko
pojūtį ir sugebėjimą jam suteikti
šiuolaikišką išraišką, vietos dvasios pagavą (ypač dokumentiniame filme apie Vilnių „Laikas eina
per miestą“,1966), pasakojimo

dros studijų metų panoramos,
galiausiai tolimos neįgyvendintų
projektų perspektyvos. Tačiau
kiekvienas planas ryškus, vaizdo
tikrumą liudija išraiškingos detalės. „Šančiuose mačiau kunkuliuojančius jausmus, kuriuos vėliau
norėjau pavaizduoti savo filmuose. Juk kuriant filmą labai svarbu
pradėti kalbėti apie tai, kas ką
myli, tai pats įdomiausias akcentas
žiūrovui! Todėl režisieriui neprošal
visų pirma savęs paklausti: „O ką
myliu aš?“
Tai perskaičius nestebina, kad
būtent Grikevičius (kartu su Algirdu Dausa) sukūrė „Jausmus“
(1968), kino kritikų pripažintą
geriausiu lietuvišku filmu. Meilės
jausmo (moteriai, tėvynei, artimui)
režisierius neidealizuoja, jam artimas italų neorealistų sugebėjimas
kalbėti apie jausmus, nevengiant

„Laikas eina per miestą“, 1966

rugpjūtį–gruodį kalbėjosi su režisieriumi apie pastatytus ir nepabaigtus filmus, studijas Maskvoje
ir Leningrade, kino festivalius ir
sovietmečio kino suvaržymus. Įvyko 11 pokalbių ir tikriausiai būtų
įvykę dar tiek pat, jei režisierius
tebebūtų su mumis.
Knyga vadinasi „Epizodai paskutiniam filmui. Režisierius
Almantas Grikevičius“ – pavadinimas tiksliai atspindi jos struktūrą. Knygos rašytojai ir režisierius tarsi susikeičia vietomis:
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konstravimą paradokso principu ir epochos lūžių atskleidimą
per vidinę herojaus dramą. Tas
jautrumas tarpusavio santykiams
tarsi atgaivina Grikevičiaus prisimenamus žmones – ypač dar
mokslo metais Maskvoje sutiktą
kino kritiką Saulių Macaitį ir kūrybos bendražygį (o kartu ir savotišką varžovą) režisierių Vytautą
Žalakevičių.
Knygos skaitymas iš tiesų primena filmo žiūrėjimą – stambūs
vaikystės Šančiuose planai, ben-

sunkių klausimų ir sugretinimų.
Gal todėl į romantišką Regimanto
Adomaičio ir Eugenijos Bajorytės
herojų žvilgsnių pokalbį įsiterpia
proziški gyvulių poravimosi kadrai.
Režisierius akcentuoja pasakojamos istorijos svarbą dabar gyvenantiems žmonėms. Būtent todėl
ir šiame, ir vėliau sukurtuose
filmuose veikėjai nėra „suetnografinami“, įvelkami į praėjusios
epochos rūbus. Tai praeitis „rengiasi“ dabartimi, kalba nūdienos
žmonėms.

Lina Kaminskaitė-Jančorienė,
Aurimas Švedas, Epizodai
paskutiniam filmui. Režisierius
Almantas Grikevičius,
Vilnius: Vaga, 2013, 283 p.

Almantas Grikevičius filmuojant „Faktą“, 1979 m.

Įdomu buvo skaityti režisieriaus
komentarus filmui „Ave, vita“. Žiūrėjau jį daugybę kartų, o Grikevičiaus pasakymas, kad tai kelio
filmas, vis tiek nustebino. Taip, į
mirtį žygiuojančių žmonių kolona
yra kelyje, bet kažkodėl šis sunkaus beviltiško ėjimo vaizdinys
niekada nesukėlė panašių minčių. Gal todėl, kad pagrindinis
Grikevičiaus filmų veikėjas dažnai yra laikas, o jame gyvenantys žmonės – tik jo nešėjai. Net
ir viena ryškiausių lietuvių kino
intelektualių Veronika (įsimintinas
Eugenijos Bajorytės vaidmuo) pirmiausia yra atminties konteineris,
joje grumiasi jos tėvo praeitis ir
jos pačios šiandiena (scenarijaus
rašymas, darbas televizijoje, vaiko
laukimas).
Filme istorinis laikas pereina į
mitologinį ir atvirkščiai, todėl išsiplečia interpretacinis laukas. Į
mirtį einančių žmonių koloną galima suprasti kaip konkrečią istorinę nuorodą – Antrojo pasaulinio
karo metais sušaudyti vedamus
žydus (taip įsivaizdavo vienas scenarijaus autorių Grigorijus Kanovičius), o kartu kaip amžiną būties

myriop kelionę. Grikevičius pasa- toliau, tuo sunkiau bus skaityti už- Montė“. Dokumentinė dalis kartu
slėptas sovietmečio metaforas. To- su gerai parinktomis režisieriaus
koja, kaip skirtingai šią į nebūtį
žygiuojančią koloną matė scenari- dėl „Epizodai paskutiniam filmui“ gyvenimo ir filmų fotografijomis ne
svarbūs ne tik besidomintiems
jaus autoriai (su Kanovičiumi rašė
tik sustiprina autentiškumo įspūdį,
Vytautas Žalakevičius), režisierius, kūrėjo biografija ir Lietuvos kino
bet ir kuria intriguojantį vizualiistorija, bet ir norintiems geriau
sovietinė cenzūra. Ši knyga ypač
nį naratyvą. Knygos dailininkas
naudinga sovietmečio jau nema- pažinti politinių suvaržymų su- Tomas Mrazauskas jam suteikia
kaustytą, tačiau meno moderni- taurų pavidalą su švelniu retro
čiusiai kartai, kuri nežino, kaip
veikė tuometinė filmų užsakymo, zacijos mastais išsiskiriantį laiką. atspalviu.
Knygos sudarytojai stengiasi
gamybos, išleidimo į ekranus siste„Epizodai paskutiniam filmui.
ma, kokių gudrybių reikėjo grieb- perteikti gyvą pokalbio tėkmę, Režisierius Almantas Grikevikartais net per daug pasitikėda- čius“ – savitas sakytinės istorijos
tis norint išreikšti svarbias, bet
mi šnekamąja kalba. Viena ver- pavyzdys, kuriame pokalbio su
ideologiškai „neteisingas“ mintis.
Skaitydama sužinojau, kad eg- tus, tai leidžia pajusti režisieriaus
menininku žanras įgauna akadekalbėseną, jos ritmą. Kita vertus, minio svorio, bet nepraranda aszistavo vadinamasis „baltų pudelių
atsiranda pasikartojimų, kai kur
metodas“ – iš anksto suplanuota
meniškumo, subjektyvių tikrovės
scena, kurią cenzoriai būtinai pa- dingsta minties aiškumas. Tačiau „iškraipymų“. Tai kelio filmas ir
reikalaus išmesti (pavyzdžiui, besi- tokius „juostos subraižymus“ kom- kartu jo paraštės su netikėtumo
keikiantis rusų kareivis). Tokie aki- pensuoja režisieriaus atvirumas, pažadu. Režisieriaus ir istorikų
kalbėjimas ne tik apie kūrybos
vaizdūs akibrokštai nukreipdavo
pokalbis tarsi ta dingusi juosta
viršūnes – vaidybinio filmo „Fak- išryškina laiko ženklus ir skatina
dėmesį nuo subtilesnių, paslėptų
nuorodų. Pavyzdžiui, filme „Ave, tas“ (1980) rodymą Kanų kino fes- dar atidžiau gilintis į Lietuvos kino
tivalio konkurse, bet ir nesėkmes, istoriją.
vita“ netiesiogiai užsimenama apie
1956 m. Budapešte vykusį antiso- neįgyvendintus sumanymus. Todėl
vieni įdomiausių man buvo skyriai
vietinį sukilimą ir 1968 m. Prahos
L aima K reiv y t ė
pavasarį numalšinusius sovietų „Apie tai, kas buvo ir kas galėjo būti“
ir „Dingusių akimirkų stop kadrai“,
tankus. Upe plaukia žaislai, tarp
kur randame režisieriaus autojų – ir tankas, o už kadro balsas
sako: „Čekoslovakija, Vengrija...“. biografiją, paraišką filmui, Meno
Šiandienos žvilgsnis ne visada pa- tarybos protokolą, susirašinėjimą apie kuriamą filmą „Herkus
gauna tokį „dvigubą“ vaizdą, o kuo
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Kaip prasimušti (ar pralošti)
pasakų šalyje Holivude?
Vieno lietuvio imigranto kinematografinės aspiracijos
Dar visai neseniai plaukdamas laivu per Atlantą Valuskis išgirdo spalvingą
pasakojimą apie knygnešius – drąsius patriotus, kurie iš Rytprūsių nelegaliai
gabendavo į Lietuvą lietuvišką literatūrą.
R a i m u n da s M a r i u s L a pa s
irmasis Amerikos
žinodamas, kad ten gyvens ir dirbs.
lietuvis – kino opera- Pranas – jau tada suamerikietintorius, apsilankęs Lie- tu vardu Francis – „Tintseltown“
tuvoje 1909 m., buvo
(tuomet Holivudą visi vadino
niujorkietis Antanas Račiūnas. Jis „blizgamiesčiu“) Fountain Avenue
gimė 1878 m. Sintautuose, į JAV
netrukus atidarė fotolaboratoriją.
atvyko šimtmečio pradžioje. PadirKerintis, prabangus, šis miestas
bęs angliakasiu, nutarė susirasti
greitai užvaldė vaikėzą iš „Saulės
švaresnį darbą – iš pradžių įsidar- miesto“. Dar visai neseniai plaukbino fotostudijoje, o vėliau „Pathé“ damas laivu per Atlantą Valuskis
filmų studijos filiale Niujorke kino
išgirdo spalvingą pasakojimą apie
operatoriumi. Ten Račiūnas įgijo
knygnešius – drąsius patriotus,
nemažai patirties ir nutarė dirbti
kurie iš Rytprūsių nelegaliai gasavarankiškai, kurdamas lietu- bendavo į Lietuvą lietuvišką liteviškus dokumentinius filmus. Ne- ratūrą. Ar ne nuostabi tema kino
pavydėtomis sąlygomis sudėtingą
filmo scenarijui?
veiklą tęsė iki 1922-ųjų.
1926 m. įvairiuose JAV lietuvių
Nors Antaną Račiūną galima
laikraščiuose pasirodė anonsai,
laikyti lietuviškosios išeivių ki- raginę scenos mėgėjus saviveiklinematografijos pradininku, šio
ninkus burtis į naujai įsteigtą „Liestraipsnio tikslas – kiek plačiau
tuvių krutančių paveikslų artistų
stabtelti prie vieno unikalaus
klubą“ – grupę, norinčią vaidinti
reiškinio – lietuviško vaidybinio
lietuviškuose „mūviuose“. Entufilmo „Naktis Lietuvoje“, sukurto
Holivude 1926 m., bei jo kūrėjo
Prano Valuskio odisėjos.

P

ziastas Valuskis siūlė nemokamai
mėgėjams repetuoti jo fotostudijoje adresu 4707 Fountain Avenue,
Holivude.
Dalį savo santaupų Francis
investavo į būsimą lietuvišką filmą. Jis pardavinėjo savo neseniai
įsteigtos kino bendrovės akcijas.
Kadaise šio straipsnio autoriui
jis pasakojo, jog tokių akcininkų
turėjo apie 18. Pasikvietė apie
tuziną lietuvių kilmės saviveiklininkų ir darbas prasidėjo. Tai ir
buvo 60 minučių trukmės pirmojo
vaidybinio filmo Holivude „Naktis
Lietuvoje“ pradžia.

kėdamas nuo 60 iki 100 dolerių.
Kažkodėl jam nebuvo leista filmuoti gatvėje, bet visi kostiumai
ir bufatorija jam buvo prieinami.
Francis pasamdė Lawrence’ą
Underwoodą filmo prodiuseriu,
profesionaliam kino operatoriui Williamui Beckway’ui buvo
mokama 25 doleriai už valandą.
Kai paklausiau Francio, ar buvo
mokamas honoraras aktoriams,
jis negalėjo pasakyti – paskutinis mudviejų pokalbis vyko
1986-aisiais, prieš pat Valuskio
mirtį, kai jam jau buvo 91-eri.
Kas buvo šios pirmosios lietuviškos žvaigždės Holivude? Knygnešį
Joną Steponį vaidino Pranas Lūšis, senelį Petrą Vitėną – Juozas
Babkevičius, anūkę Oną Vitėnaitę – Edna Budrikaitė (vaikystėje)
bei Irena Sedgevičaitė (dvidešimtmetė); Povilo Vitėno vaidmenį atli-

Čikaga, Bostonas, Filadelfija,
Skrantonas, Niujorkas...
Valuskis buvo itin sumanus
ir veržlus. Jis kasdien nuomojo
butaforiją iš studijos „Famous
Players Lasky Corporation“, mo-

Reta reklaminė filmo „Naktis Lietuvoje“
premjeros Čikagoje skrajutė
<
Besišypsantis Valuskis su savo
bendraminčiais poilsio metu „po darbų“...

Užkietėjęs žemaitėlis...
bet neeilinis
Pranas Valuskis gimė 1895 m.
lapkričio 23 d. Kužiuose. Jaunuolio netenkino darbas dėdės
fotoatelje Šiauliuose, tad netrukus,
tikėdamasis iš gyvenimo kažko
daugiau, jis susikrovė lagaminą.
Jo akiratyje buvo Amerika – svajonių šalis. Į Pranuko gyvenimą
beldžiasi privaloma kariuomenės
tarnyba, bet štai 1914 m., tarsi
„mana“, iškritusi iš dangaus, atkeliauja „šipkartė“ (bilietas laivu
į JAV, – R.M.L.). Valuskis atsiranda Bostone, o paskui nukanka pas
kitą dėdę į Omahą. Likimo pirštas,
kad ir šis turėjo fotostudiją. Tačiau
neiškentė Valuskis ir ten, juk Holivudas – ne taip jau toli. Išspruko
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Ona Vitėnaitė
(aktorė Irena Sedgevičaitė)

ko Juozas Stankus, Povilo žmonos
Elenos – Frances Budrik, Zofijos
Vitėnaitės – Marė Stankus, žandaro Ivano Ivanovičiaus – Juozas
Aftukas, Antano Joduko – Vladas
Mesivikas. Rusus kareivius vaidino
V.M. Sedgwickas, Tony Dobalas ir
B. Mesivikas.
Valuskis – visų galų meistras.
Jis subūrė aktorius, organizavo filmo finansavimą, pasamdė
prodiuserį bei operatorių, įgy-

Krata pas Vitėnus. Antras iš kairės žandaras Ivanas Ivanovičius (aktorius Juozas Aftukas), už stalo knygnešys
Jonas Steponis (aktorius Pranas Lūšis), dešinėje valstietis Petras Vitėnas (aktorius Juozas Babkevičius) ir jo dukra,
knygnešio mylimoji Zofija (aktorė Marė Stankutė). Fone kareiviai (aktoriai B. Mesivik ir Tony Dobalis)

vendino visą reklamą, derino fil- po 600 žiūrovų). 1929 m. Francis
vedė Loraine Seeger – gabią gramo peržiūrų maršrutą. Valuskis
stengėsi, kad kuo daugiau žiū- žuolę pianistę, kuri grodavo nebyliųjų filmų seansuose. Ekranus
rovų „Naktį Lietuvoje“ pamatytų
didmiesčiuose – Čikagoje, Bostone, užvaldžius „kalbantiems filmams“,
Filadelfijoje, Skrantone, Niujorke. Loraine prarado darbą.
Valuskis neturėjo tikro kineVisuose seansuose – sausakimšos
salės. Filmas sulaukė atsiliepi- matografinio išsilavinimo, todėl
ir negalėjo siekti karjeros filmų
mų amerikiečių spaudoje ir net
Holivude (pavyzdžiui, 1926 m. gamyboje. Prie nepalankių aplinkybių prisidėjo ir didysis 1929 m.
lapkričio 12 d. „East Hollywood
Volstrito biržos žlugimas, po kurio
Messenger“).
Sėkmingai apvažiavęs visą Ame- JAV ilgus metus alino ekonominė
depresija. Tačiau Francis visada
riką, nenuorama Valuskis grižo į
Kaliforniją su kita svajone – su- išliko optimistas. Net jo vizitinėje
kurti pirmąjį lietuvišką vesterną. kortelėje (kol dar buvo pramogų
versle) auksinėmis raidėmis buvo
Tam tikslui Francis pasikvietė savo
atspausdintas firminis posakis:
artimą bičiulį Joną Bartkų. Tačiau
neatsiradus finansų, šis žemaitėlio „There’s no business like show
business...“ , kortelės centre – jo
projektas sužlugo...
korporacijos pavadinimas ACIREMA CORP. „Acirema“ yra žodžio
„Show must go on...“
„America“
atvirkštinis raidžių deNors daugiau Valuskis nebandė
kurti filmų, kino pramonės jis ne- rinys. Vienas šiaulietis svajotojas
pasirinko šią šalį savo idėjoms
paliko. 1928 m. Valuskis nusipirko
įgyvendinti.
kiek apšiurusį kino teatrą Santa
Barbaroje. Šiek tiek paremontavo,
išdažė ir pardavė su 1 500 dolerių Asmeniškas prierašas
pelnu. Netrukus jis įsigijo du kino
Jau daugiau negu 35-erius
teatrus Los Andžele – „Buena Park“ metus aistringai tyrinėju lietuvių
ir „Belle Theater“ (abiejuose tilpo
kinematografinius pėdsakus Ame-

rikoje. Pagalvojau – reiktų ir „Kino“
žurnalo puslapiuose papasakoti
apie mažai kam žinomą Holivude
pagamintą filmą „Naktis Lietuvoje“
bei jo kūrėją Praną Valuskį. Šio
straipsnio rezultatas – itin įdomūs
nauji atradimai. Ne tik galėjau su
Jumis pasidalinti iki šiol mažai
kam žinomais faktais, bet ir savo
stalčiuose aptikau net trejetą
dešimtmečių ten gulėjusius dokumentus – aplanką su pluoštu
retų autentiškų kino kadrų. Jie
pirmąsyk publikuojami žurnalo
puslapiuose.
Lieka įminti, ar buvo du šio filmo variantai – vienas su angliškais,
kitais su lietuviškais subtitrais.
Galbūt šio filmo kūrėjas tikėjosi
rodyti „Naktį Lietuvoje“ savo tėvynėje? Apmaudu, kad taip niekad
ir nesužinosime... Laimė, filmas
išliko (deja, ne visas, tačiau restauruotas) šių eilučių autoriaus archyve Čikagoje. Kai LR vyriausybė
pastatys Nacionalinę kinemateką
ir pradės rūpintis unikalių juostų
išsaugojimu, gal ji atras būdą įsigyti ir šią itin retą juostą.
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feljetonas

Ne prekė

ašytojai ir istorikai
mėgsta lyginti didžiąją ir mažąją istorijas.
Todėl jie dažnai cituoja revoliucinių permainų metais
gyvenusių žmonių dienoraščius.
Žmogus aprašinėja, ką veikė per
dieną, su kuo gėrė kavą ar arbatą,
su kuo bendravo, pykosi, vaikščiojo po galerijas ar parduotuves,
ką skaitė... Šių dienų skaitytojas,
pamatęs tos dienos datą, tarkime, „1914-ųjų rugpjūčio 1-oji“
ar „1939 m. rugsėjo 1 d.“, liūdnai
palinksi galva, nes žino tai, ko dar
nenujaučia dienoraščio autorius.
Nuo šiol jo gyvenimas pasikeis neatpažįstamai. Lyg Antono Čechovo
pjesėje: žmonės geria arbatą, o jų
likimai jau dūžta.
Skaitydama nerimą keliančius
straipsnius apie JAV ir Europos
Sąjungos derybas dėl laisvosios

R

turėtų laisvos prekybos sutarties
su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis pasirašymas. Tokia sutartis
tikrai būtų reikšmingas Europos
ekonomikos paskatinimas. Ir tai
nebėra vien tuščios ir niekuo
nepagrįstos kalbos. Balandžio
viduryje susirinkę ES šalių prekybos ministrai nusprendė, kad
ES ir JAV derybos dėl vadinamosios Transatlantinės sutarties dėl
bendradarbiavimo investicijų ir
prekybos srityse prasidės vėliausiai birželio pabaigoje. Taigi,
nors procesas bus pradėtas dar
airių pirmininkavimo metu, esminiai parengiamieji darbai vyks
tuo metu, kai ES Tarybai pirmininkaus Lietuva. Tai dar vienas
puikus šansas Lietuvai pasirodyti
tarptautinėje arenoje bei galbūt
netgi sustiprinti dvišalius santykius su JAV.“

„Angelų dalis“, rež. Ken Loach, 2012

prekybos sutarties, pabandžiau
įsivaizduoti, ką užfiksuotų, pavyzdžiui, šių metų gegužės pabaigoje koks nors kinui prijaučiantis
lietuvis.
Štai gegužės 24 d. Mantas
Kaupinis straipsnelyje „Nauja
ES sutartis su JAV: 400 000 darbo vietų ir 0,5 % BVP augimas“
(www.pazinkeuropa.lt) nuoširdžiai džiaugiasi, kad „400 tūkstančių naujų darbo vietų ir 0,5 %
BVP augimas kasmet. Ekspertų
nuomone, apytikriai tokį poveikį Europos Sąjungos ekonomikai
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Tačiau Europos kino kūrėjai
skambina pavojaus varpais, kad
pasirašius šią sutartį ir iš jos neišėmus filmų ir audiovizualinių kūrinių, gali žlugti kultūros rėmimo
sistema ir Europos kinas paprasčiausiai liausis egzistavęs. Europos biurokratai, tarp jų ir neseniai
Lietuvoje viešėjęs Europos Parlamento šefas Martinas Schultzas,
svarsto panašiai kaip cituotasis
Kaupinis ir remia sutarties pasirašymą. Regis, tai jau nulemta, ir
kino kūrėjai, tarp kurių Michaelis
Haneke, Pedro Almodovaras, Ke-

nas Loachas, Cristianas Mungiu, pirmininkavimo Europos Sąjungai
Andrzejus Wajda, Agnieszka Hol- euforijos apimti lietuvių politikai,
panašu, užsiėmę tik Vilniaus gatland, broliai Dardenne’ai ir dar
vėmis ir fontanais. Kinas jiems padaugybė garsių ir Europos kinui
rūpsta tada, kai prireikia kvietimų
nusipelniusių žmonių, taip pat ir
iš Lietuvos, – iš viso per 6 tūks- į „Kino pavasario“ atidarymo ar
tančius, parašė atvirą laišką, tvir- „Sidabrinių gervių“ ceremonijas.
Paskutiniu metu jie itin džiautindami, kad „Europa gali netekti
savo teisės ginti nuosavą kultūrą“. gėsi, kad Seimui priėmus pelno
Kanų festivalyje prie šio kreipimo- įstatymo pataisą Lietuva vėl taps
rojumi filmuotojams iš Holivudo.
si prisijungė Stevenas Spielbergas
Kaupinis, regis, tiksliai suforir nepriklausomas prodiuseris
Harvey Weinsteinas. Jie supranta, mulavo lietuvių politikų požiūrį:
kad didžiausia šios sutarties auka „Vienas pirmųjų parlamentarams
iškilusių klausimų – ar nebus toks
bus Europos kultūra.
1998 m. Europos Komisija nu- susitarimas mirtinas smūgis kulsprendė, kad filmai ir audiovizua- tūrų įvairovei Vakarų pasaulyje.
Kur čia kultūra, paklausite? Laliniai kūriniai ES bus traktuojami
ypatingai, pritaikant vadinamo- bai paprasta. Prancūzijos valstybė
sios kultūrinės išimties principą. (bei mažesniu mastu ir kai kurios
kitos ES valstybės) itin dosniai reTai reiškia, kad ES šalys gali remti
mia savo kino kūrėjus. Pasirašius
kiną ir muziką, nes laiko tai savo
laisvos prekybos sutartį, tokia
kultūros dalimi. Jei sutartis bus
parama galėtų būti laikoma nepasirašyta, kinas ir muzika pavirs
leistinomis subsidijomis, iškreitiesiog preke. Vadinasi, nebeliks
piančiomis rinką. Tačiau be jų, sainstitucijų, kurios turi užsiimti
Europos Sąjungos iki šiol prote- vaime aišku, Holivudo produkcija
nušluotų tiek prancūzus, tiek ir
guota kultūros sklaida. Tarp tų
institucijų – ir įvairūs nacionali- visus kitus. Maža saujelė pasauniai kino institutai, kino centrai. lyje egzistuojančių kino gurmanų
prancūzų kino neišgelbėtų.“
Nebeliks ir pinigų, skiriamų kino
Tačiau nacionalinis kinas kuriagamybai, kurie surenkami iš parduotų bilietų, DVD pajamų dalies. mas ne saujelei gurmanų. Jis gali
padėti išsaugoti esmines kultūros
Neliks ir filmų, kurie gaminami
už tuos pinigus. Labai supapras- vertybes, tą žodžiais vis sunkiau
formuluojamą turinį, kuriame
tinant, Lietuvoje neliks Šarūno
Barto filmų, tik „Valentinas vie- slypi tautos tapatybė. Ta, kurios
neaprengsi margais tautiniais
nas“ ir „Tyli naktis“. Nebeliks ir
mažų kino teatrų, rodančių eu- drabužiais, kuri nesako iškilmingų kalbų ir nedalyvauja paraduoropietiškus filmus, kuriuos remia
se, mitinguose, nežemina savęs ir
„Europa Cinemas“. Kyla grėsmė ir
susitarimams, pagal kuriuos kiek- kitų. Kuri nėra prekė.
vienas televizijos kanalas turi
rodyti bent jau 50 proc. EuropoŽivil ė P ipi n y t ė
je pagamintų laidų ir filmų. Jei
pabandytume paskaičiuoti, kiek
procentų mūsų kino teatruose
jau dabar sudaro JAV pagaminti
filmai, matyt, skaičiai neguostų.
Spėju, kad 99,9 proc. filmų būtų
iš Holivudo ar jo apylinkių.
Prieš tokį sutarties variantą aktyviai pasisako Prancūzija, Vengrija ir Graikija, Europos šalių
kultūros ministrai. Bet būsimo

Vilnius Meldų g. 2b, Galgiai, tel. (8-5) 270 0806, faks. (8-5) 270 0812
Kaunas Kaunakiemio g. 5, tel./faks. (8-37) 331 828
Klaipėda Kanto g. 18-1, tel./faks. (8-46) 312 217
Šiauliai Pramonės g. 15, tel./faks. (8-41) 525 031
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