


PAGRINDINė PROGRAMA

Gulbė Cisne 

Drama, Portugalija, 2011 m., 103 min.  |  Režisierė Teresa Villaverde

Venecijos kino festivalyje pristatytas filmas „Gulbė“ pasakoja apie trisdešim-
tmetę muzikantę Verą, kuri atvyksta į Lisaboną savo paskutiniam koncertinio turo 
pasirodymui. Lisabonos grožis kiekvienam sukelia laimės ilgesį. Bemieges naktis 
padeda ištverti tik kruopščiai pasirinkto kompaniono, Pablo, paslaptinga gyvenimo 
istorija. Vera nieko nebijo ir prie nieko nėra prisirišusi. Kažkur toli, jos namuose gyve-
na jos mylimasis Samas, tačiau jie vienas kitą geriau supranta būdami atskirai. Bėg-
dama nuo nesuprantamų jausmų, Vera įsivelia į Pablo prižiūrimo vaiko, įvykdžiusio 
žmogžudystę, istoriją. Vaikas filme tampa visa apimančio neapibrėžtumo simboliu.

Apdovanojimai: „Os mutantes“ (1998 m.) buvo rodytas Un Certain Regard sekci-
joje Kanų kino festivalyje, „Três Irmãos“  (1994 m.)  buvo nominuotas geriausio filmo 
apdovanojimui Venecijoje, Venecijos kino festivalyje už savo filmus „Três Irmãos“ bei 
„Água e Sal“ (2001 m.) pelnė Elviros Notari prizus, skiriamus išskirtinėms moteriškos 
lyties kino kūrėjoms; 2006 m.  filmas „Transe“ pelnė FIPRESCI prizą Tarptautiniame 
Ankaros moterų kino festivalyje. 

MARINOs NAMAI 
Dokumentinis filmas, Lietuva, Rusija, 2012 m., 53 min.  |  Režisierė Dali Rust  |    
Filme: Marina Tarkovskaja, Aleksandras Gordonas

Andrėjus Tarkovskis kartą yra pasakęs: „Man sunku įsivaizduoti vidinį moters pa-
saulį, tačiau manau, kad jis yra neatsiejamas nuo vyro. Moteriai būti vienišai – nėra 
normalu. Esu įsitikinęs, kad jos vidinis pasaulis yra priklausomas nuo jos jausmų vy-
rui, nes jos jausmai yra absoliutūs. Moteris yra meilės simbolis, o meilė, mano nuo-
mone, yra pats aukščiausias jausmas, kurį žmogus gali jausti žemėje“. Pagrindiniai 
filmo herojai – Marina Tarkovskaja ir Aleksandras Gordonas. Marina –  rašytoja, poeto 
Arsenijaus Tarkovskio duktė ir režisieriaus Andrejaus Tarkovskio sesuo. Aleksandras 
– režisierius, scenarijų autorius, aktorius, rašytojas ir Andrejaus Tarkovskio draugas. 
Tai istorija apie ypatingą kūrėjų šeimą, susipynusią sudėtingais santykiais, kupinais 
skausmo, nesusipratimų ir liūdesio. Kaip ir kiekviena šeima. Tik šios šeimos žmonės 
asmeninį skausmą maldo kūrybinėmis kančiomis. 

Dali Rust patirtis kine įvairiapusė: ji dirbo režisieriaus Šarūno Barto asistente, 
buvo vykdančioji Lietuvos kino studijos ir studijos „Kinema“ direktorė. 2011 m. reži-
sierė sukūrė filmą „Nadiežda“, rodytą praėjusių metų „Šeršėliafam“ festivalyje.

Kayan 
Drama, muzikinis, Kanada, 2012 m., 84 min.  |  Režisierė Maryam Najafi  

Filmas nukelia į šių dienų Vankuveryje gyvenančią išeivių iš vidurinių rytų ben-
druomenę. „Kayan“ yra daugialypis pasakojimas apie priklausomybę, ištikimybę ir 
meilę. Hanina - vieniša tačiau stipri libanietė, auginanti dvi dukras. Ji atkakliai bando 
išlaikyti savo restoraną pavadinimu „Kayan“ ir išsikapstyti iš skolų. Netikėti pokyčiai 
asmeniniame gyvenime sutampa su jos darbuotojų ir klientų problemomis. Viskas 
krenta ant Haninos pečių – nepavykusi santuoka, komplikuoti santykiai su jaunes-
niu vyru ir jai savo rūpesčius užkraunantys bendradarbiai. Ji priversta išrasti naujus 
būdus, kaip gauti pinigų. Nepaisant daugybės konfliktų ir slegiančios atsakomybės, 
ji atkakliai stumiasi pirmyn. Tačiau per nesibaigiančias problemas Hanina pamiršta 
apie prieš akis besiskleidžiančią kur kas reikšmingesnę problemą. 

Apdovanojimai: „Kayan“ yra jos debiutinis pilnametražis filmas, už kurį režisierė 
pelnė geriausio debiuto apdovanojimą Pusano kino festivalyje.

lėlIų NAMAI Dollhouse 

Drama, Airija, 2012 m., 95 min.  |  Režisierė Kirsten Sheridan  
Garsios airių režisierės Kirsten Sheridan  filmo „Lėlių namai“ herojai – grupė 

vitališkų Dublino gatvės paauglių, kartą sumaniusių įsilaužti į prabangiame rajone 
esantį namą. Filmo veiksmas tęsiasi tik vieną naktį. Šeimininkai išvykę, namas pri-
klauso beprotiškam siautuliui pasidavusiems paaugliams. Įsilaužėliai stilinguose 
ir prabangiuose namuose yra tarsi ateiviai. Jų destruktyvūs žaidimai kaip uraga-
nas niokoja precizišką namų tvarką, brangius baldus ir skoningas dekoracijas. Visa 
siaubiantis karnavalas tęsiaisi iki tuomet, kada į duris pasibeldžia kaiminystėje 
gyvenantis berniukas. Netikėtas jo pasirodymas išprovokuoja senai nutylėtų pa-
slapčių atskleidimą.

Filmografija: pirmasis pilnametražis režisierės filmas „Disco Pigs“ pasirodė 2001 
m. ir atnešė tarptautinį pripažinimą Sekantį filmą „In America“ Kirsten Sheridan kūrė 
kartu su savo tėvu ir seserimi. Kūrinio scenarijus paremtas tikra jų šeimos skurdo isto-
rija, kai 1981 m. ieškodami laimės jie emigravo į Ameriką. 

KARūNOs bRANGAKMeNIAI Kronjuvelerna 

Drama, Švedija, 2011 m., 120 min.  |  Režisierė Ella Elisabet Lemhagen  
Jaunoji Fragancija yra kaltinama įtakingo pramoninko sūnaus Ričardo nužudy-

mu. Tačiau, ar tikrai nusikaltimą padarė ji? Vykstant teismo tardymui atsiskleidžia 
neįtikėtina merginos istorija. Filmo fabula neria gilyn į merginos praeitį, kuomet 
Fragancija ir Ričardas buvo neišskiriami draugai. Mergaitė augo skurdžioje, tačiau 
darnioje šeimoje, o Ričardas kentėjo nuo savo vertę pinigais skaičiuojančio despo-
tiško tėvo. Paguodą ir džiaugsmą jaunuoliai rado vienas kito draugijoje, tačiau vieną 
lemtingą naktį įsiplieskusi karšta Fragancijos meilė ledo ritulininkui, šią idilę apvertė 
aukštyn kojom. Kertinės pasakos stilistika kuriamo filmo temos – tai meilė, draugys-
tė, ir atskirtis egzistuojanti tarp vargšų ir turtuolių. „Karūnos brangakmeniai“  buvo 
filmuojamas Lietuvoje. 

Apdovanojimai: ilgametražis debiutas „Tsatsiki, morsan och polisen“ pelnė Švedi-
jos kino apdovanojimą „Guldbagge“ už geriausią režisūrą, o Berlyno kino festivalyje 
gavo „Krištolinį lokį“; „Karūnos brangakmeniai“ buvo išrinktas geriausiu filmu progra-
moje „Generation 14plus“.

KAsDIeNą vIs PIRMyN į švIesą  
Al-khoroug lel-nahar   |  Drama, Egiptas, Jungtiniai Arabų Emiratai, 2013 m., 96 min.  |   
Režisierė Hala Lotfy  

Soada gyvena Kairo priemestyje, kartu su savo motina ir sergančiu  tėvu.  Na-
muose viskas  dvelkia senove, liga ir sąstingiu.  Soados veide nebematyti  jaunys-
tės, nes savo gyvenimą ji paskyrė sergančio tėvo priežiūrai. Tie, kurie nors kartą 
pilnai džiaugėsi savo kūnu, negali būti paklusniais. O tie, kurie niekada nepatyrė 
šio džiaugsmo? Ar įmanoma ištverti vienišumą ir nuolankiai priimti ir susitaikyti su 
tuo, ko negali pakeisti?  Šis filmas seka dviejų moterų kasdienybę, jų švelnumą kei-
čiančius frustracijos protrūkius, o pavadinimas – tiesioginis Egipto Mirusiųjų knygos 
pavadinimo vertimas – primena apie kitam paaukotą savo gyvenimą, ir su kiekviena 
nauja diena jaučiamą pokyčio galimybę. 

Filmografija: Roterdamo arabiško kino festivalyje apdovanoti dokumentiniai filmai   
„Images of Water and Earth“ (2001 m.) ir „Feeling Cold“(2005 m.). Režisierė bendradar-
biavo su Al-Jazeera TV dokumentikos kanalu ir kūrė dokumentinių filmų seriją „Arabs in 
Latin America“(2006 m.). Įkūrė nepriklausomą kino kompaniją „Hassala productions“, 
orientuotą į jaunus kino režisierius. Ši iniciatyva buvo apdovanota Katrin Cartlidge fon-
do prizu už nepriklausomo kino puoselėjimą. 

eleKtRINIAI vAIKAI Electric Children 

Drama, JAV,  2012 m., 96 min.  |  Režisierė  Rebecca Thomas 
Ar galima pastoti nuo muzikos? Padūkusi paauglė Reičelė auga mormonų 

fundamentalistų šeimoje, Jutos valstijoje, kuri garsėja didžiausia mormonų 
bendruomene visoje Amerikoje. Per savo penkioliktąjį gimtadienį mergina 
atsitiktinai atranda uždraustą kasetę su roko muzika. Prieš tai nieko panašaus 
negirdėjusi Reičelė išgyvena neįtikėtinas emocijas. Po trijų mėnesių pasirodo, 
kad ji laukiasi. Tačiau Reičelė tvirtina pastojusi visiškai nekaltai - besiklausyda-
ma muzikos. Už nedovanotiną nuodėmę savo dukrą pasmerkę tėvai, bandydami 
pataisyti situaciją, jau ruošia vestuves, tačiau Reičelė pabėga į artimiausią mies-
tą – Las Vegasą. Čia ji ieškos kadaise ant kasetės pasirašiusio vyro, nes tiki, kad 
jis kažkaip yra susijęs su jos nėštumu. Penkiolikmetės klajonės tampa kur kas 
daugiau nei vaiko tėvo paieška. 

Apdovanojimai: 2012m. Berlyno kino festivalyje pristatytas filmas „Elektriniai 
vaikai“ spėjo apkeliauti eilę tarptautinių festivalių, iš kurių parsivežė ir keletą apdo-
vanojimų, tarp jų – geriausio jaunimo filmo prizą Talino kino festivalio programoje 
„Just Film“.

MAKARONAI IR sūRIs  Les Coquillettes 

Komedija,  Prancūzija, 2012 m.,  75 min.  |  Režisierė Sophie Letourneur  
„Makaronai ir sūris” – tai žavinga komedija apie trijų merginų - Karolės, Kami-

lės ir Sofi nuotykius beieškant meilės kino festivalyje. Tačiau merginų toli gražu 
netraukia įpareigojantis filmų žiūrėjimas, jos kur kas mieliau renkasi vakarėlius 
kur medžioja vyrus. Sofi desperatiškai bando suvilioti patrauklų aktorių, Kamilė 
nepaliauja svajojus apie romantišką idilę su svajonių jaunikiu, o Karolė papras-
čiausiai nori pašėlti. 

Apdovanojimai: 2004 m. filmas „La tête dans le vide” pelnė žiūrovų simpatijas An-
gers Europos kino festivalyje; pirmoji pilnametražė režisierės juosta „La Vie Au Ranch”, 
buvo pristatyta Lokarno bei Roterdamo kino festivaliuose, o Prancūzijoje, „Entrevues“  
festivalyje, pelnė geriausio prancūzų filmo bei žiūrovų favorito apdovanojimus.

DžINDžeR IR ROsA Ginger & Rosa

Drama, Jungtinė Karalystė, Danija, Kanada, Kroatija, 2012 m., 90 min.  |  Režisierė Sally Potter

1962-ųjų Londonas. Dvi paauglės – Džindžer (Elle Fanning) ir Rosa (Alice Englert) 
yra neišskiriamos draugės. Kartu jos bėga iš pamokų, diskutuoja apie religiją, politi-
ką arba plaukų šukuosenas. Abi svajoja susikurti geresnius gyvenimus nei jų šeimai 
atsidavusios mamos. Filmo fone – įsibėgėjantis šaltasis karas, auganti visuotinė 
atominės bombos baimė ir besiskleidžianti seksualinė revoliucija.  Džindžer pasu-
ka poezijos ir anarchijos keliu, o Rosa moko savo draugę rūkyti, melstis ir bučiuoti 
vaikinus. Nuo gimimo trukusi merginų draugystė ima byrėti susidūrus esminiams 
epochos bruožams – naujo gyvenimo troškimui ir ryžtui išlikti. Filme tyrinėjamas 
dramatiškus istorijos kataklizmus išgyvenančios kartos likimas.

Apdovanojimai: Wirginia’os Wolf romano “Orlando” ekranizacija pelnė keletą ap-
dovanojimų Venecijos kino festivalyje bei geriausio debiutuojančio režisieriaus filmo 
titulą; filmas „Džindžer ir Rosa” Talino kino festivalyje (2012 m.) buvo paminėtas tarp 
geriausių filmų jaunimui.



sAulutės  Sedmikrásky 

Komiška drama, Čekoslovakija,  1966 m.,  74 min.  |  Režisierė: Věra Chytilová   
„Saulutės“ yra garsiausias Věros Chytilovos filmas, režisierei pelnęs na-

cionalinį ir tarptautinį pripažinimą. Tikrai neįprasto filmo herojės toli gražu ar 
pelnys žiūrovų simpatijas, o pats filmo siužetas nepaklūsta naratyvinio kino tai-
syklėms. Fragmentuotą pasakojimą sujungia dvi bendravardės paauglės Mari, 
keliančios ne visiems juokingus pokštus, maištaujančios, rodos, prieš visą su-
pantį pasaulį ir ypač vyrus. Iš pažiūros tai avangardinis kino šėliojimas, tačiau po 
žaisminga ir provokuojama forma užfiksuota tiksli 7-ojo dešimtmečio žmonių 
jausena ir gimstančios naujos idėjos. Nors filmas sukurtas daugiau nei prieš 4 
dešimtmečius, ir šiandien jis atrodo nepaprastai šviežias ir aktualus. Susitapa-
tinti su filmo veiksmu ir herojais neleidžiantis V. Chytilovos stilius žiūrovus ver-
čia išlikti budrius ir mąstyti apie filosofinį turinį.

V. Chytilová, gimusi 1929 metais tuometėje Čekoslovakijoje, yra viena garsiausių 
čekų naujosios bangos režisierių, avangardinio kino pradininkė. Augo religingoje šei-
moje, todėl nenuostabu, kad tikėjimas turi įtakos jos filmuose keliamiems moraliniams 
klausimams. Studijavo prestižinėje Prahos kino mokykloje FAMU, vėliau ten grįžo dėstyti 
kino režisūrą. V. Chytilovos kūryba 7-ajame dešimtmetyje buvo prieštaringai vertina-
ma valdžios, todėl daugelis jos filmų, tarp jų ir garsusis „Saulutės“, ilgą laiką gulėjo ant 
lentynos. Paradoksalu, tačiau viena garsiausių visų laikų kino režisierių ilgą laiką dėl 
sovietinės cenzūros negalėjo kurti ir tik parašiusi asmeninį laišką prezidentui Gustávui 
Husákui, taip pat sulaukusi tarptautinės kino bendruomenės palaikymo vėl galėjo kurti 
(nuo 8-ojo dešimtmečio vidurio). V. Chytilovos filmai išsiskiria tuo metu retai kine su-
tinkamu moterišku požiūriu į pasaulį, feministinėmis idėjomis ir aštria politine kritika.

RyšININKAs   The Connection 

Drama, JAV,  1962 m., 110 min.  |  Režisierė: Shirley Clarke 
Filmas „Ryšininkas“ žymi Amerikos nepriklausomo kino pradžią ir yra garsiau-

sias Shirley Clark darbas. Pagal to paties pavadinimo kontroversišką Jacko Gel-
berio pjesę sukurtas filmas pasakoja apie jauną kino režisierių Džimą, kuris kuria 
filmą apie grupę nuo narkotikų priklausomų džiazo muzikantų, laukiančių savo 
dozės. Nufilmavus sandėrį, narkomanai įtikina Džimą išbandyti heroino poveikį, 
kad galėtų geriau suprasti, apie ką kuria filmą. „Ryšininko“ premjera įvyko Kanuo-
se, ir, nors Niujorke filmas buvo cenzūruotas, čia jis sulaukė didelio tarptautinės 
menininkų, intelektualų bendruomenės bei žiniasklaidos dėmesio.

Sh. Clarke gimė 1919 metais Amerikoje Lenkijos išeivio ir žydų multimilijonieriaus 
dukters šeimoje. Paauglystėje ir studijų metais ją labiausiai traukė šokis. Būsimoji 
režisierė studijavo net keliuose universitetuose pas garsius modernaus šokio dėsty-
tojus, o profesionalios šokėjos karjerą pradėjo Niujorko avangardinio šokio trupėje. 
Po nesėkmingo bandymo tapti choreografe psichologas jai pasiūlė keisti profesiją. 
Taip Sh. Clark pasuko kinematografijos keliu. 1953 metais ji sukūrė savo pirmąjį šokio 
filmą – Niujorko šokio kino bendruomenė jį išrinko geriausiu. Sh. Clarke kiną studijavo 
kartu su Hansu Richteriu Niujorko koledže ir jau 1955-aisiais tapo Amerikos nepri-
klausomo kino bendruomenės dalimi. Tarp jos bičiulių sukosi tokie kino menininkai 
kaip Jonas Mekas, Maya Deren, Stanas Brakhage‘as ir Lionelis Rogosinas. Sh. Clarke 
nebuvo tik pogrindinio kino kūrėja – 1960 metais „Skyscraper“ buvo nominuotas 
„Oskarui“, o 1989-aisiais Amerikos filmų institutas ją apdovanojo prestižiniu Mayos 
Deren nepriklausomos kino kūrėjos apdovanojimu.

žANA DIlMAN, PReKybOs 
KRANtINė 23, 1080 bRIuselIs   
Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles

Drama, Belgija, Prancūzija, 1975 m., 102 min.   |  Režisierė: Chantal Akerman 
Vienas garsiausių filmų feministinio kino istorijoje tyrinėja vienišos moti-

nos, Žanos Dilman, kasdienybę. Tris dienas sekama pagrindinė herojė, gaminan-
ti valgį, tvarkanti namus ir besirūpinanti savo sūnumi. Tam, kad išlaikytų save ir 
sūnų, Žana kasdien turi parsiduoti vyrams. Kaip ir kiti dienos veiksmai, prosti-
tucija yra tapusi rutinos dalimi ir nebėra išskirtinis ar jaudinamas įvykis. Tačiau 
antrą dieną Žanos rutina pakrinka, iš rankų iškrinta švariai nuplautas šaukštas, o 
vakarienei gaminamos bulvės perkepa. Šie pokyčiai – tai tik įžanga į trečią dieną 
įvyksiančią kulminaciją: aptarnaudama įprastinį klientą Žana patiria orgazmą, o 
vėliau vyrą mirtinai užbado žirklėmis.

Chantal Akerman gimė 1950 metais Belgijos žydų šeimoje. Jos šeimos istorija 
ir holokaustas ryškiai atsispindi kūryboje. Kiekviename filme kartojasi iš Aušvico 
grįžusios jos mamos nerimo ir baimės motyvas. Kurti kiną Ch. Akerman nusprendė 
dar būdama 15-os, kai pamatė Jeano-Luco Godard‘o filmą „Pierrot le fou“. Įstojusi į 
menų mokyklą, po pirmojo semestro ją metė ir pradėjo savarankiškai kurti trumpa-
metražius filmus. Režisierė kurį laiką gyveno Niujorke, ten susipažino su garsiausių 
avangardistų darbais. Amerikoje kurti filmai suformavo režisierės stilių, kuriame justi 
stipri struktūralistų įtaka. Kino režisierė, menininkė ir kino dėstytoja atvėrė naujų 
kino galimybių kvestionuodama naratyvinio kino tradicijas. Grįžusi į Belgiją ji sulau-
kė tarptautinio kritikų pripažinimo už filmą „Je tu il elle“ (1974).

věRA ChytIlOvá 
SAKOMA, KAD VĚRA CHYTILOVÁ YRA ČEKŲ KINO MARGARET THATCHER. PRISTATOME JUMS KATE CONNOLLY POKALBĮ SU SAVO KEISTUMĄ 
PRIPAŽĮSTANČIA REŽISIERE. BEJE, JOS KARJERA BUVO NE MAŽIAU DRAMATIŠKA NEI JOS FILMAI.

V. Chytilová negaili aštrių žodžių. 
Kai 2000 metais jos filmavimo grupę, 
įtariamą pedofilija, sulaikė vokiečių 
policija, režisierė tiesiog įtūžo. Pirmoji 
čekų kino ledi Baltijos jūros pakran-
tėje filmavo vieną savo filmo „Išvyti 
iš rojaus“ epizodų. Pagal Desmondo 
Morisso novelę „Nuoga beždžionė“ 
kuriamas juostos veiksmas rutuliojasi 
nudistų paplūdimyje: nuoga mergaitė 
maudosi bangose. V. Chytilová šiam 
vaidmeniui pasirinko savo mokyklinio 
amžiaus vaikaitę.

„Ši situacija viso labo apie nuogus 
ir apsirengusius žmones“, – sako reži-
sierė. Tačiau vokiečių pareigūnai, su 
kelnaitėmis patruliuojantys paplūdi-
myje, nesuprato šio skirtumo. Padeda-
mi vietos žvejo jie suėmė V. Chytilovą, 
operatorių ir techniką. „Grupė buvo 
įtariama pedofilija, nes Vokietijoje 
draudžiama filmuoti vaikus paplūdi-
myje“, – aiškino policijos atstovas. Iš 
areštinės paleista režisierė, prieš vyk-
dama baigti filmo į neatskleistą vietą 
Pietų Bohemijoje, tik sušuko: „Jie suga-
dino mūsų galimybę panaudoti pasku-
tinius saulės spindulius.“

V. Chytilová sutinka, kad kontrolė ir 
taisyklės – ne jai. Ši keistuolė neseniai 
ryžosi režisuoti savo pačios mirties 
sceną. Kartą būdama namuose ir ne-
apsikentusi blogo oro pamanė, kad jos 
valandos jau suskaičiuotos. „Negalė-
jau susitaikyti su mintimi, kad po mir-
ties visiškai prarasiu įvykių kontrolę ir 
kas nors atras mano palaikus.“ Vėliau 
pasirodė, kad režisierę tebuvo pavei-
kęs stiprus vėjas. Tačiau ši patirtis jai 
pasirodė žeminama.

Scena galėjo priminti vieną tipinių 
71-erių sulaukusios V. Chytilovos fil-
mų fragmentų: greito ir nenuspėjamo 
montažo, persmelkta groteskiško hu-
moro ir įžūlios režisierės energijos.

Raudonplaukė V. Chytilová, savo 
reputaciją užsitikrinusi kaip viena 
pagrindinių 7-ojo dešimtmečio čekų 
naujosios bangos režisierių, 35-ajame 
Karlovy Vary kino festivalyje atsiėmė 

garbės apdovanojimą už viso gyve-
nimo nuopelnus pasaulinei kinema-
tografijai. „Atvirai kalbant, mieliau 
gaučiau pinigų nei laurus“, – ji prunkš-
telėjo ir pridėjo, esą akivaizdu, kad tai 
bus didelis smūgis visiems priešiškai 
jos atžvilgiu nusiteikusiems filmų kri-
tikams.

Visa tai primena jos 1966-ųjų fil-
mą „Saulutės“. Vienų pasmerktas kaip 
nesuprantamas, o kitų iškeltas kaip 
bekompromisis ir radikalus, šis filmas 
pabrėžė siurrealistinius Čekijos nau-

josios bangos aspektus ir užtikrino 
režisierei vietą tarp garsiausių kino 
išradėjų – Milošo Formano ir Jiří Men-
zelio, formavusių būsimosios pasaulio 
kinematografijos gaires.

O kas nutiko su V. Chytilovos kar-
jera, kai M. Formanas, sukūręs sėkmę 
pelniusius filmus „Blondinės meilė“ ir 
„Gaisrininkų pokylis“, emigravo į Va-
karus (ten už „Amadėjų“ ir „Skrydį virš 
gegutės lizdo“ gavo „Oskarus“), J. Men-
zelio vardas pasklido toli už komunis-
tinės Čekoslovakijos ribų, o jo filmas 
„Ypatingai stebimi traukiniai“ pelnė 
geriausio užsienio filmo „Oskarą“?

Cholerikė, velniškai išprotėjusi, 
agresyvi, ironiška, sarkastiškai ne-
lanksti, arogantiška – tai tik keli api-
būdinimai, dažniausiai pasitaikantys 
čekų spaudoje greta V. Chytilovos, kai 
ši atsiėmė apdovanojimą Karlovy Vary 

kino festivalyje, vardo. Tie, kurie ją 
pažįsta, sako, kad šiuos apibūdinimus 
paskatino kartėlis, kuriuo režisierė da-
lijasi su visa to laiko karta. Tai žmonės, 
kurie savo jaunystę praleido dirbdami 
totalitarinio režimo priespaudoje.

Save režisierė lygina su perkaitusiu 
puodu, kurio neįmanoma nuimti nuo 
krosnies. „Visuomet reikėjo dirbti taip, 
tarsi tas darbas būtų paskutinis, – sako 
ji. – Tačiau aš noriu judėti pirmyn, net 
jei tai vyksta siaubingai lėtai.“ V. Chy-
tilová tyčia kuria bekompromisį kiną ir 

neabejodama tvirtina: „Nejaučiu jokio 
poreikio pataikauti žiūrovams.“

Filmas „Kaukšt šen, kaukšt ten“ 
(1988) buvo vienas pirmųjų pasauly-
je, išdrįsusių prabilti apie ŽIV virusą. 
Vaizduojama grupė aktorių, kurie pro-
fesinio pasitenkinimo trūkumą užpildo 
kasdieniu šėlsmu vakarėliuose. Visi jie 
nesusimąstydami mėgaujasi lengva-
būdiško sekso orgijomis, kol šios links-
mybės baigiasi dviem iš jų diagnoza-
vus AIDS.

Vienas naujausių V. Chytilovos fil-
mų, juodojo humoro komedija „Spąs-
tai“, sulaukė didelių prisiekusių femi-
nisčių ovacijų. Buvo ir tokių, kurie šį 
filmą kritikavo už žiaurų pokomunis-
tinės Čekijos visuomenės vaizdavimą. 
Šalyje, kurios buvęs prezidentas, gar-
sus dramaturgas ir disidentas Václavas 
Havelas, moterų teises kartą apibū-

dino kaip dadaistiškas ir bereikšmes, 
kur feminizmas visuomenėje laikomas 
problema, radikalios V. Chytilovos pa-
žiūros toli gražu nėra sutinkamos sve-
tingai. „Visi jos filmai laviruoja ties de-
zintegracijos riba. Aš jų negaliu žiūrėti, 
nes ten nėra nė žiupsnio paguodos“, 
– yra sakęs vienas nenorėjęs prisista-
tyti feminizmo sociologas, dirbantis 
Prahos Čarlzo universitete.

Ar pati V. Chytilová save laiko fe-
ministe? Ir jei taip, kaip tai veikia jos 
kūrybą? Sulaukusi tokio klausimo reži-

sierė susimąsto: „O jūsų laikraštis rim-
tas?“ Tuomet, įdėmiau pažvelgusi per 
savo didelius saulės akinius, priduria: 
„Užduodate primityvius, bereikšmius 
klausimus.“

Jos įkarštis auga, ir režisierė paaiški-
na tikinti ne feminizmu, bet individua-
lizmu: „Jei egzistuoja taisyklės, kurių tu 
nemėgsti – laužyk jas. Aš esu neišma-
nymo ir bukaprotiškumo priešas, ne-
svarbu, kas tai būtų – vyras ar moteris. 
Savo aplinką apvaliau nuo tokių žmo-
nių.“ Palyginimu su Margaret Thatcher 
režisierė, regis, yra patenkinta, tiesa, 
priduria, kad jiedvi neturi nieko ben-
dra politiškai: „Žmonės paprastai yra 
silpni, atsargūs ir bijo būti sugėdinti, o 
aš esu negailestinga ir įžūli.“

Kurti kiną kartu su V. Chytilová bet 
kuriuo atžvilgiu yra kankinama patir-
tis. Aikštelėje ji klykia, rėkia ir piktdžiu-
giškai trinktelėja savo operatoriui, kai 

KINO AvANtIūRIstės

šis nesutinka išbandyti naujų idėjų.

Po skandalo Vokietijoje, kai ji buvo 
apkaltinta pedofilija, jai tapo kur kas 
sunkiau gauti finansavimą savo nau-
jiems projektams net ir tokioje libera-
lioje šalyje kaip Čekija.

„Holivudas reikalauja, kad žiūrovai 
lengvai perprastų filmo erdvę ir laiką, 
o V. Chytilovos filmuose vienas kitą 
dengia daugybė sluoksnių, jai padė-
jusių išsisukti nuo komunistinės cen-
zūros atakos. Tačiau šios maskuotės ji 

nenustojo naudojusi iki šių dienų“, – 
sako 29-erių čekų kino režisierius Saša 
Gedeonas, sukūręs „Idioto sugrįžimą“. 
O režisierė Alice Nellis, kuri šiemet 
pelnė daugybę apdovanojimų už savo 
humanišką filmą „Eni meni“, priduria: 
„Ji pakvaišusi, tai tikrai aišku, tačiau aš 
nepaprastai vertinu jos gebėjimą už-
čiuopti dabartį ir rasti nuostabias me-
taforas kalbant socialiniais klausimais.“

V. Chytilová nesigaili, kad atsisakė 
kvietimų prieš prasidedant Prahos 
pavasariui 7-ajame dešimtmetyje emi-
gruoti į Vakarus. Ji tyliai kikena išgir-
dusi vieno prancūzų kino kūrėjo inici-
atyvą perkurti vieną jos komunistinės 
eros filmų: „Kol amerikiečiai perkuria 
prancūzų filmus, prancūzai imasi čekų 
kino perdirbimo. Palengva aš galiausiai 
pasieksiu Ameriką.“

Pagal Kate Connolly „Bohemian 
rhapsodist“ parengė Aistė Račaitytė

Jei egzistuoja taisyklės, kurių 
tu nemėgsti – laužyk jas. Aš esu 
neišmanymo ir bukaprotiškumo 
priešas, nesvarbu, kas tai būtų –
 vyras ar moteris. Savo aplinką 
apvaliau nuo tokių žmonių.



FAKtAs  

Drama, 1980 m., 86 min.  |   Scenarijaus autorius Vytautas Žalakevičius, režisierius Almantas Grikev-
ičius  |  Vaidina: E. Pleškytė, A. Masiulis, I. M. Leonavičiūtė, J. Solovej, S. Balandis, J. Budraitis, D. Banionis,  
R. Adomaitis, V. Mainelytė

Dzūkijos kaime aušta žavus 1944 metų birželio rytas. Valstietis Peciukonis pa-
žvelgęs į dangų svajingai nutęsia: „Dienelė bus...“ Bet dangumi virš lietuviško kry-
žiaus ir trobų lėtai praslenka vokiškų lėktuvų eskadrilė: vyksta karas. 11 valandą 
į kaimą įvažiuoja vokiečių tankai ir kareivių pilni sunkvežimiai. Vietinius ištraukia 
iš namų, suvaro į didelę pievą, liepia sėstis ant žemės. Žmonės spėlioja: gal kokių 
apkasų kasti varysią. Padegama pirmoji troba. Paskui žmonės varomi į didelius klo-
jimus. Eina giedodami šventas giesmes. Durys už jų užsiveria. Palikti gyvieji naktį 
praleidžia nesudegintoje Džano troboje. 
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heRKus MANtAs 
Istorinė drama, 1972 m., 148 min.  |  Režisierius  Marijonas Giedrys  |  Vaidina:  E. Pleškytė, A. Šurna,  
A. Masiulis, S. Petronaitis,  G. Karka,  P. Piaulokas, V. Paukštė

„Šis filmas – memorialas prūsų tautai, savo kalba ir kultūra giminingai lietu-
viams, išnaikintai kryžiuočių ordino. XIII amžiuje prūsai sukilo, ilgam paralyžiuoda-
mi kryžiuočių veržimąsi į Rytus, ir krito žūtbūtinėje kovoje, palikdami pavergėjams 
savo žemes ir savo vardą...“ Toks titras pasirodo ekrane po netrumpo prologo, ilius-
truojančio kryžiuočių klastą: pasikvietę senąjį Montę bei kitus apkrikštytus prūsų 
didikus, jie juos sudegina. Festivaliai, apdovanojimai: VI sąjunginio kino festivalio 
Alma-Atoje (1973) antroji premija (drauge su uzbekų filmu „Laukiame tavęs, vai-
kine“), LTSR Valstybinė premija (1973) Sauliui Šalteniui, Marijonui Giedriui, Jonui 
Tomaševičiui, Antanui Šurnai, Eugenijai Pleškytei. 1974 metais Sovietų Sąjungoje 
filmą pasižiūrėjo 16,2 mln. žiūrovų.
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velNIO sėKlA 
Drama, 1979 m., 69 min.  |  Režisierius Algimantas Puipa  |  Vaidina:  Vaidina: E. Pleškytė, K. Smoriginas, 
V. Paukštė, I. Saulite, B.Talačka, A. Paulavičius, A. Latėnas

Caro laikų Lietuvos kaime ūkininkas atveda jo priglaustą pamestinuką Jonį ber-
nauti turtingam Baniui. Įkandęs būsimam šeimininkui į ranką, paauglys pelno Velnio 
sėklos pravardę. Bet darbininkas Jonis puikus. Žiauraus Banio tai nesulaiko, išduo-
dant Jonį į rekrūtus. Specialiai susižeidęs koją šis grįžta į Banio sodybą. Kaizerio ka-
reiviai ieško paslėptų gyvulių, Jonis paslepia Banio arklius. Netrukus Banys miršta, 
Jonis su našle tapusia Morta susituokia. Pastaroji trokšta vaiko, ir Jonis per tariamą 
žmonos nėštumą pakiša jai Teresės pagimdytą dukrytę. Vaikui paaugus, jo ateina ti-
kroji motina, o Mortą, sužinojusią tiesą, paralyžiuoja. Jonis, tampa turtingiausiu vals-
čiaus žmogumi. Morta seniai mirė, pasenusi Teresė nebepažįsta žilagalvio Jonio, liko 
beprasmiški turtai, paauglystės, arklio su balta žvaigžde prisiminimai. Ir vienatvė. 
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sADūtO tūtO  

Kino apysaka, 1974 m., 78 min.  |   Režisierius Almantas Grikevičius  |  Vaidina: J. Budraitis, R. Adomaitis, 
E.Pleškytė, N. Lepeškaitė,  B. Babkauskas, A.Žaliaduonis, A. Babkauskas, D. Krištopaitytė,  R. Ramanauskas,  E. Gabrėnaitė

Vilniuje atsitiktiniais darbais sunkiai verčiasi dailininkas Petras Minkus. Kartą jo 
triukšmingo komunalinio buto koridoriuje pasigirsta telefono skambutis: jaunystės 
draugas (iš tų laikų – ir jų slaptažodis „sadūto tūto“) Povilas Baibokas, gavęs didelį 
užsakymą sanatorijai apipavidalinti, kviečiasi Petrą į kompanionus. Nepaprasto gro-
žio ežerų krašte iš pradžių viskas atrodo kone idiliška. Sena girininkija, senas dvaras, 
kurį rekonstruos į sanatoriją, ramūs draugų dailininkų pokalbiai apie meną. Tačiau už 
viso to kunkuliuoja drama. Kūrybinę krizę išgyvenantis Povilas linkęs kaltinti žmoną, 
vis įtemptesni tampa jo santykiai su nemokančiu meluoti Petru. Draugų dailininkų 
keliai galop išsiskiria. Povilas kūrybiškai atsinaujino, Petras nesukūrė nieko, jis lieka 
girininkijoje, kur jo žmogiškasis talentas gal net reikalingesnis.
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lAIPtAI į DANGų  

Drama, 1966 m., 96 min.  |  Režisierius  Raimondas Vabalas  |  Vaidina : E. Pleškytė, R. Butkevičius, J. 
Jaruševičius, M. Karklelis, A. Jonikas, L. Noreika, K. Vitkus, I. Garasimavičiūtė, B. Barauskas, G. Balandytė

1948 metai Lietuvoje. Studentė Ramunė Indriūnaitė išvyksta į Žvirbliūnų kaimą 
padėti tėvams nukasti bulves. Įkandin išsiruošia jai neabejingas Jaunius, irgi studen-
tas, pradedantis literatas. Vidutiniokų Indriūnų šeimoje tvyro įtampa, čia prabylama 
ir tuojau užsičiaupiama apie sūnų Jurgį, taip ir nepasirodantį. Miškiniai norėtų jo į 
savo gretas, o sovietų valdžia tikrai nepatikėtų, kad jaunuolis, paėmęs pasaugoti 
Indriūnų žento Šatkausko ginklą, iš jo pylė tik į varnas. Išvydęs dramatišką kaimo pa-
dėtį, miestietis Jaunius norėtų apie ją prabilti sąžiningai, tačiau tuo noru tik užkerta 
sau laiptus į raudonąjį dangų. Tvirto valstiečio Petro Indriūno individualizmas irgi 
patiria krachą. Slapstęs sūnų ir nuo vienų, ir nuo kitų, pasmerkęs jį vienatvei, sulaukia 
tik nusišovusio Jurgio palaikų.
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„tOKIO KAlIbRO AKtORIų NebelIKO“
TAIP APIE ANAPILIN IŠėJUSIĄ TEATRO IR KINO AKTORę EUGENIJĄ PLEŠKYTę ATSILIEPė TEATROLOGė RūTA VANAGAITė. VISI AKTORėS 
KOLEGOS IR DRAUGAI PRISIMINDAMI JĄ KALBA APIE IŠSKIRTINIO GROŽIO IR TALENTO MOTERĮ, KURIOS VAIDMENŲ AMPLITUDė BE GALO 
PLATI – NUO AUKŠTUOMENėS ARISTOKRATėS IKI KAIMO ūKININKO ŽMONOS.

„Šeršėliafam“ tarptautinio kino 
festivalio metu kovo 1–9 dienomis 
Vilniuje (vėliau renginys persikels ir 
į kitus Lietuvos miestus) bus parody-
ta E. Pleškytės filmų retrospektyva: 
„Savi keliai“, „Velnio sėkla“, „Faktas“, 
„Herkus Mantas“, „Sadūto tūto“ bei 
„Laiptai į dangų“.

Pažintį su aktorės kūryba pradė-
sime nauju dokumentiniu režisierių 
Birutės Vyšniauskaitės ir Valdo Ba-
bliausko filmu „Savi keliai“. Filme kal-
bamasi su E. Pleškyte ir žinomais Lie-
tuvos režisieriais. Kalbama ne tik apie 
aktorės gyvenimą, bet ir apie šiuolai-
kinį teatrą, kiną. Į E. Pleškytės jaunystę 
sugrąžina kadrai iš filmų, kuriuose ji 
vaidino.

1979 metais režisieriaus Algiman-
to Puipos sukurtas filmas „Velnio 
sėkla“, kuriame pagrindinį, ūkininko 
žmonos Mortos, vaidmenį sukūrė E. 
Pleškytė, pasakoja vieno Lietuvos 
kaimo ūkininko ir jo samdinio Jono is-

toriją. „Nors filmas neilgas, apimantis 
didelę laiko atkarpą (nuo rusų–japonų 
karo iki tarpukario nepriklausomy-
bės), veiksmas rutuliojasi energingai ir 
nepalieka fragmentiško kaleidoskopo 
įspūdžio. Čia meistriškai išrašyti pa-
grindiniai charakteriai, puikiems ak-
toriams E. Pleškytei, K. Smoriginui, V. 
Paukštei tikrai yra ką vaidinti. Po filmo, 
savo apnuogintomis aistromis gerokai 
išsiskiriančio iš bendros prislopintų 
spalvų lietuvių kino panoramos, lieka 
dramaturgo akcentuota, o režisieriaus 
nepamesta mintis, kad valstietiškos 
moralės krašte kriterijumi buvo ne 
tiek žmogus, kiek arklys.“ (Saulius Ma-
caitis)

Vienintelis lietuvių filmas, de-
monstruotas Kanų festivalyje ir netgi 
premijuotas – 1980 metų režisieriaus 
Almanto Grikevičiaus juosta „Faktas“. 
Tai pasakojimas apie 1944-ųjų birželį 
vokiečių sudegintą Pirčiupių kaimą. 
Šiame filme pagrindinių veikėjų nėra, 

istorija sąmoningai pasakojama pasi-
telkiant visiškai lokalius charakterius –
taip tik dar labiau sustiprinama kiek-
vieno kaimo gyventojo atskirai išgy-
venta tragedija.

1973 metais E. Pleškytė buvo ap-
dovanota LTSR valstybine premija 
už Kotrynos vaidmenį filme „Herkus 
Mantas“ (rež. Marijonas Giedrys), o 
visoje Sovietų Sąjungoje 1974-aisiais 
filmą pamatė 16,2 milijono žiūrovų. 
„Herkus Mantas“ – pirmas ir kol kas 
paskutinis reikšmingas istorinis lie-
tuvių filmas, įveikęs tikslios faktogra-
fijos stoką bei Lietuvos kino studijos 
materialinės bazės nepriteklius. Lai-
mė, kūrinys filmuotas ant nespalvotos 
juostos, ir tai suteikia „Herkui Mantui“ 
intonacijos rūstumą.“ (S. Macaitis)

Kino apysaka „Sadūto tūto“, sukur-
ta 1974 metais režisieriaus Almanto 
Grikevičiaus, pasakoja apie dviejų 
draugų kartu praleistą vasarą res-
tauruojant seną dvarą ir paverčiant 

jį sanatorija. Idiliškoje aplinkoje, tarp 
nepaprasto grožio ežerų, senoje giri-
ninkijoje, kunkuliuoja dramatiškas gy-
venimas. Kūrybinę krizę išgyvenantis 
Povilas dėl nesėkmių linkęs kaltinti 
žmoną, kurią vaidina E. Pleškytė. Pa-
sak S. Macaičio, tai nepakankamai 
įvertintas lietuvių kino kūrinys, vis 
dėlto atmintyje jis išlieka ir savo tri-
umfuojančiu tarybiškumu, ir neviena-
prasmiais charakteriais, ir subtiliausiu 
režisieriaus gebėjimu kalbėti užuomi-
nomis, nebrukant žiūrovui vien savojo 
žmonių bei įvykių suvokimo.

Režisieriaus Raimondo Vabalo 
1966 metais sukurta drama „Laiptai 
į dangų“ – istorija apie pokario metų 
Lietuvą. Studentė Ingrida (E. Pleškytė), 
grįžusi pas tėvus į Žvirbliūnų kaimą 
padėti nukasti bulves, jaučia šeimo-
je tvyrančią įtampą: čia tik puse lūpų 
užsimenama apie dingusį jos brolį, o 
miškinių ir sovietų valdžios atstovų 
vizitai įtampą tik dar labiau didina. 

Tvirto valstiečio Petro Indriūno indivi-
dualizmas irgi patiria krachą. Slapstęs 
sūnų ir nuo vienų, ir nuo kitų, pasmer-
kęs jį visiškai vienatvei, žmogus susi-
laukia tik nusišovusio Jurgio palaikų.

E. Pleškytės talentas nebuvo iki 
galo atskleistas nei vaidmenimis kine, 
nei teatre. Tokio talento aktorėms ku-
riami specialūs repertuarai, o perdėm 
vyriškas lietuviško kino traktavimas 
neleido kurti scenarijų moterims. Vie-
na vertus, ji tegalėjo asistuoti vyrams 
aktoriams, tokiems kaip Regimantas 
Adomaitis, Juozas Budraitis, Donatas 
Banionis, Antanas Šurna ar Bronius 
Babkauskas, kita vertus, buvo jų labai 
gerbiama ir mylima.

R. Adomaitis yra sakęs: „Tai buvo 
karalienė, pažiba. Be to, didžiulis ta-
lentas ir labai ryški, originali asmeny-
bė, kuriai nieko ir vaidinti nereikėda-
vo. Todėl, kad pati savaime įdomi, tiek 
daug savyje sukaupusi.“

sAvI KelIAI  

Dokumentinis filmas, Lietuva, 2012 m., 74 min.  |   Režisieriai: Birutė Vyšniauskaitė, Valdas 
Babaliauskas

Filme kalbamasi su Eugenija Pleškyte, žinomais Lietuvos režisieriais. Kalbama 
ne tik apie aktorės gyvenimą, bet ir apie šiuolaikinį teatrą, kiną. Į E. Pleškytės jau-
nystę sugrąžina kadrai iš filmų, kuriuose ji vaidino. „Už jos lieka didžiulė didžiulė 
paslaptis“, – tokiais teatro režisieriaus Eimunto Nekrošiaus žodžiais baigiasi LRT su-
kurtas dokumentinis televizijos filmas „Savi keliai“. 2009 metais E. Pleškytė kino ir 
televizijos filmų apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ už nuopelnus nacionaliniam 
kinui apdovanota padėkos prizu – „Auksine gerve“.
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PROGRAMA 
KItuOse 
KINO 
teAtRuOse

„sKAlvIjOs“ 
KINO CeNtRe
PeNKtADIeNIs 1 D.
21.20 Makaronai ir sūris /   
Les Coquillettes    
(Pagrindinė programa)

seKMADIeNIs 3 D.
15.00 Sadūto tūto    
(E. Pleškytės retrospektyva)

21.20 Lėlių namai / Dollhouse 
(Pagrindinė programa)

PIRMADIeNIs 4 D.
17.30 Marinos namai   
(Pagrindinė programa)

21.00 Herkus Mantas    
(E. Pleškytės retrospektyva)

ANtRADIeNIs 5 D.
19.00 Ryšininkas / The Connection 
(Kino avantiūristės)

21.00 Gulbė / Cisne   
(Pagrindinė programa)

tRečIADIeNIs 6 D.
17.00 Faktas     
(E. Pleškytės retrospektyva)

21.10 Saulutės / Sedmikrásky   
(Kino avantiūristės)

KetvIRtADIeNIs 7 D.
17.00 Velnio sėkla    
(E. Pleškytės retrospektyva)

18.30 Karūnos brangakmeniai / 
Kronjuvelerna    
(Pagrindinė programa)

KAuNe | KINO teAtRe 
„ROMuvA“
Laisvės al. 54

PeNKtADIeNIs 8 D.
18.00 Karūnos brangakmeniai 
/ Kronjuvelerna    
(Pagrindinė programa)

šeštADIeNIs 9 D.
18.00 Gulbė / Cisne    
(Pagrindinė programa)

20.00 Trumpametražių filmų 
programa

seKMADIeNIs 10 D.
16.00 Herkus Mantas    
(E. Pleškytės retrospektyva)

19.00 Faktas     
(E. Pleškytės retrospektyva)

šIAulIuOse | šIAulIų 
DAIlės GAleRIjOje
Vilniaus g. 245

šeštADIeNIs 9 D.
19.00 Savi keliai    
(E. Pleškytės retrospektyva)

20.30 Trumpametražių filmų 
programa

uKMeRGėje |  
uKMeRGės KultūROs 
CeNtRe
Kauno g. 8

KetvIRtADIeNIs 14 D.
16.00 Sadūto tūto    
(E. Pleškytės retrospektyva)

17.30 Velnio sėkla    
(E. Pleškytės retrospektyva)

18.50 Karūnos brangakmeniai 
/ Kronjuvelerna    
(Pagrindinė programa)

PANevėžyje  |  
KINO CeNtRe „GARsAs“
Respublikos g. 40  

PeNKtADIeNIs 15 D.
17.30 Gulbė / Cisne   
(Pagrindinė programa)

19.30 Trumpametražių filmų 
programa

šeštADIeNIs 16 D.
15.00 Karūnos brangakmeniai 
/ Kronjuvelerna    
(Pagrindinė programa)

17.30 Elektriniai vaikai /  
Electric children   
(Pagrindinė programa)

KlAIPėDOje |  
KlAIPėDOs KultūRų 
KOMuNIKACIjų CeNtRe
Bažnyčių g. 4 / Didžioji vandens g. 2

PeNKtADIeNIs 15 D.
18.00 Elektriniai vaikai /  
Electric children   
(Pagrindinė programa)

šeštADIeNIs 16 D.
17.00 Savi keliai    
(E. Pleškytės retrospektyva)

19.00 Trumpametražių filmų programa

PROGRAMA 
KINO teAtRe 
PAsAKA
PeNKtADIeNIs 1 D.
19.00 „Šeršėliafam“ festivalio 
atidarymas. Uždaras vakaras

šeštADIeNIs 2 D.
19.45 Džindžer ir Rosa /  
Ginger & Rosa    
(Pagrindinė programa)

22.00 Elektriniai vaikai /  
Electric Children   
(Pagrindinė programa)

seKMADIeNIs 3 D.
15.45 Džindžer ir Rosa /  
Ginger & Rosa    
(Pagrindinė programa)

18.00 Kayan / Kayan   
(Pagrindinė programa)

20.15 Karūnos brangakmeniai / 
Kronjuvelerna    
(Pagrindinė programa)

PIRMADIeNIs 4 D.
18.00 Laiptai į dangų   
 (E. Pleškytės retrospektyva)
Filmą pristato kino kritikė Izolda 
Keidošiūtė

21.00 Makaronai ir sūris / Les 
Coquillettes (Pagrindinė programa)

ANtRADIeNIs 5 D.
17.30 Savi keliai    
(E. Pleškytės retrospektyva)
Filmą pristato autoriai

18.00 Velnio sėkla    
(E. Pleškytės retrospektyva)
Filmą pristato kino kritikė Izolda 
Keidošiūtė

20.00 Žana Dilman, Prekybos krantinė 
23, 1080 Briuselis / Jeanne Dielman, 
23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles  
(Kino avantiūristės)
Filmą pristato svečias

20.30 Lėlių namai / Dollhouse  
 (Pagrindinė programa)

tRečIADIeNIs 6 D.
18.00 Kas dieną vis pirmyn /   
Al-khoroug lel-nahar   
(Pagrindinė programa)

21.00 Gulbė / Cisne   
(Pagrindinė programa)

KetvIRtADIeNIs 7 D.
15.00 Sadūto tūto    
(E. Pleškytės retrospektyva)
Filmą pristato kino kritikė Izolda 
Keidošiūtė

15.30 Marinos namai   
(Pagrindinė programa)

20.00 Ryšininkas / The Connection  
(Kino avantiūristės)

Filmą pristato svečias

PeNKtADIeNIs 8 D.
19.30 Faktas     
(E. Pleškytės retrospektyva)
Filmą pristato kino kritikė Izolda 
Keidošiūtė

20.00 Saulutės / Sedmikrásky   
(Kino avantiūristės)
Filmą pristato svečias

22.15 Trumpametražių filmų naktis

šeštADIeNIs 9 D.

15.00 Herkus Mantas    
(E. Pleškytės retrospektyva)
Filmą pristato kino kritikė Izolda 
Keidošiūtė

19.00 „Šeršėliafam“ festivalio 
uždarymas. Uždaras vakaras

FestIvAlIO ReNGINIAI 
KINO teAtRe „PAsAKA“
šeštADIeNIs 2 D.
9.00 – 18.00 Kūrybinės dirbtuvės  
„Animacija kaip verslas“ *

seKMADIeNIs 3 D.
9.00 – 18.00 Kūrybinės dirbtuvės  
„Animacija kaip verslas“*

ANtRADIeNIs 5 D.
10.00 – 17.00 Konferencija  
„Moterys kino industrijoje“ **

tRečIADIeNIs 6 D.
18.30 – 20.30 Vieša paskaita  
„Vojerizmas: nukrypimas ar erotiška 
kasdienybė?“***

*  MEDIA Desk Lietuva ir tarptautinis moterų 
filmų festivalis „Šeršėliafam“ kviečia į animacijos 
dirbtuves su lektoriumi Maiku Robinsonu. 
Kūrybinės dirbtuvės skirtos animacijos 
prodiuseriams ir kūrėjams, norintiems geriau 
pažinti animacijos verslo procesus bei specifiką.

Renginys vyks anglų kalba, dalyvavimas 
dirbtuvėse nemokamas.

Dalyvių skaičius ribotas, tad kviečiame 
registruotis užpildant registracijos formą adresu: 

http://www.mediadesklithuania.eu/lt/animacija_
kaip_verslas. 

Registracija vyks iki vasario 27 d.

** Konferenciją „Moterys kino industrijoje“  
iniciavo „Doris“ judėjimo atstovės Lisa Maria Viola 
Lindén ir Maria Elinor Eng. „Doris“ judėjimas nuo 
1999 m. skatina lyčių lygybę kino industrijoje.  
Jų tikslas ne tik skatinti kuo didesnį moterų 
įsitraukimą į kino gamybą, bet ir tyrinėti, kaip 
keičiasi filmo pasakojimas, jei filmo scenarijus, 
pagrindinis veikėjas, operatorius ir kompozitorius 
yra moteris.

Renginys vyks anglų kalba.   
Dalyvavimas nemokamas, registruotis adresu: 
pasaka@kinopasaka.lt

***  Šios paskaitos metu, kartu su filosofais, lyčių 
specialistais ir psichoanalitikais, galėsite suprasti 
savo žmogiškąją prigimtį.



tRuMPAMetRAžIų FIlMų NAKtIs 
„šeRšėlIAFAM tRuMPAI”

Prieš metus „Šeršėliafam“ festivalyje debiu-
tavusi trumpametražių filmų programa sulaukė 
didelio žiūrovų susidomėjimo, todėl šiemet tę-
siame tradiciją ir kviečiame naktį praleisti kino 
teatre „Pasaka“. Programą „Šeršėliafam trum-
pai“ sudaro daugiau nei 10 trumpametražių 
filmų ne tik iš visos Europos, bet ir Jungtinių 
Amerikos valstijų, Australijos ir Kanados. Nau-
jausi moterų režisierių kurti filmai  buvo prista-
tyti ir apdovanoti ne viename kino festivalyje, 
tarp kurių: Berlyno, Londono, Sandanso, Niujor-
ko, Anesi animacinių filmų festivaliai. 

Nors ir į nakties filmų programą įtraukti dar-
bai skiriasi žanrais, stilistika ar tematika, bet 
daugeliui jų yra būdingas netikėtumas, kuris 
neleis „naktinėtojams“ nuododžiauti ir įtrauks 
į beveik 3 val. trukmės kino reginį.

INFORMACINIAI DRAuGAI:

PARtNeRIAI:

FetIvAlį ReMIA:       bIlIetus PlAtINA

Interactive
Entertainment




