
JAV (MGM), 96 min.,
nespalvotas
Anglų, italų kalbomis
Režisierius Sam Wood
Prodiuseris Irving Thalberg
Scenarijaus autoriai James
Kevin McGuinness, George S.
Kaufman
Operatorius Merritt B. Gerstad
Kompozitoriai Nacio Herb
Brown, Walter Jurmann,
Bronisiau Kaper, Herbert
Stothart
Vaidina Groucho Mare, Chico
Mare, Harpo Mare, Kitty Carlisle,
Allan Jonės, Walter Woolf King,
Sig Ruman, Margaret Dumont,
Edward Keane, Robert Emmett
O'Connor

VAKARAS OPEROJE (1935)
ANIGHTATTHEOPERA

Man buvo Šiek tiek daugiau kaip dešimt metų, kai Prancūzijos kino
teatre žiūrėjau filmą Vakaras operoje^ kuriame vaidina broliai Marxai.
Mano amžiaus žmogui skaityti subtitrus buvo gana sunku, ypač kai
šuoliuojantis ūsuotas herojus su cigaru kulkosvaidžio greičiu išrėkdavo
žodžius. Tačiau galvoti apie tai nebuvo kada: aš juokiausi taip garsiai,
taip nesulaikomai ir smarkiai, kad didesnė filmo dalį žiūrėjau sėdėdamas
ant grindų tarp krėslų. Nuo to laiko ne kartą turėjau malonumo žiūrėti
Vakarą operoje ir kitus brolių Marxų filmus. Aš aiškiai suvokiu ir
neatsiejamą tų filmų ryšį, ir jų skirtumą. Mane apstulbino puiki aktorių
vaidyba. Ir kūnu, ir siela ligi šiol jaučiu neįtikėtiną energiją, kurią skleidžia
šis ypatingo dėmesio užsitarnaujantis filmas.

Daugelis filmo scenų, - pavyzdžiui, ta, kurioje minia susirenka laivo
kajutėje, - Vakarą operoje puikia komedija padarė dėl pačių
elementariausių priemonių: vienintelis žodis, tačiau ištartas tarp kitko,
arba gestas, atliktas stebėtinai jaučiant ritmą. Apie griaunamąją trijų
brolių, kurių pastangomis atsirado lūžio momentas operos spektaklio
veiksme, veiklą galima kalbėti be galo. Ketvirtas brolis, naivuolis Zeppo,
šiame procese atrodo nereikalingas. Groucho plepumas ir juokinga
figūra, nenatūralus Harpo tylumas ir vaikiškai nuoširdi aistra griauti,
Chico meno subtilybių išmanymas ir „užsienietiška dvasia" - visa tai
padeda sutrikdyti operą. Šie elementai žiūrovui įdomūs, todėl Vakaras
operoje buvo ir liks be galo linksmas filmas. J-MF

MAIŠTAS „BAUNTYJE" (1935)
MUTINY ON THE BOUNTY

Franko Lloydo Maištas „Bauntyje" - puikus kinematografininkų
darbas. Didelis juostos biudžetas ir jos, kaip kelionių filmo žanro,
atlikimo kokybė leido sukurti puikią nuotykių istoriją. Be to, amerikiečio
požiūris šiai angliškai pamokomai istorijai suteikė Depresijos periodo
optimizmo. Atsižvelgiant j MGM stilių, t. y. derinant pelną su nusišalinimu
nuo realių problemų ir atvira pramoga, juosta nufilmuota gerai.

Veiksmas vyksta XVIII a. pabaigoje - tada, kai Britų imperija garsėjo
laivynu. Laivo „Bauntis" komanda sukelia maištą dėl blogo elgesio su ja.
Vadovaujami Fletčerio Kristiano {Clarkas Gable'as; jis pasirodo be ūsų)
jūrininkai jūroje išlaipina žiaurųjį kapitoną Bligą (Charles'as Laughtonas).
Keliąį uostajam gali padėti surasti nebent stebuklas. Pakeliui patirdama
įvairiausių sunkumų, „Baunčio" komanda išplaukia į Ramiojo
vandenyno pietus.

Suregztas iš daugybės paralelinių siužetinių linijų, filmas galiausiai
tapo ne tik įsimintinu, bet ir davė toną vėlesniems meniniams
pastatymams. GC-Q

KAPITONAS BLADAS d935)
CAPTAIN BLOOD

Avantiūrine istorija, režisieriaus Michaelio Curtizo Kapitonas Biadas,
vos per vieną naktį žvaigžde padarė patrauklų australą Errolą Flynną. Jo
jausmingas žavesys Jackui VVarneriui paliko didelį įspūdį, tad, Robertui
Donatui atsisakius vaidmens, J. Warneris suteikė aktoriui šansą. Šiame
filme pirmą kartą ekrane kartu pasirodė Flynnas ir Olivia de Havilland.

Flynnas vaidina kilnų XVII a. daktarą, airį Piterį Bladą. Jį neteisingai
nuteisė ištremti į Karibus ir pardavė vergovei. Daktaras rodo dėmesį
subtiliai šeimininkei {de Havilland). Suorganizavęs pabėgimą, jis tampa
plėšiku, jūros platybių siaubu, ir sudaro neišvengiamą sąjungą su
niekšingu prancūzų piratu (Basilas Rathbone). Santykiai tampa įtempti,
kai jie susipyksta dėl prisiplėšto turto, be to, abu apakinti de Havilland
herojės grožio. Situacija abiem išsisprendžia mirtina dvikova. Labai
puikus ir jaudinantis kovos su špagomis epizodas. Filme Kapitonas
Biadas yra visokių nuotykių: jūrų mūšiai, geležčių žybsniai, patrakęs
herojus, pavojų persekiojama, bet drąsi herojė, žmogžudžiai, skrybėlės
su plunksnomis, baudžiamas blogis, nutrūktgalviai, it gimnastai
besisupantys ant stiebų, ir, pagaliau, įkvepianti Ericho VVolfgango
Korngoldo muzika. Tai aukščiausios klasės malonumas. AE

JAV (MGM), 132 min., nespalvotas
Režisierius Frank Lloyd
Prodiuseriai Albert Lewin, Irving
Thalberg
Scenarijaus autoriai Talbotį
Jennings, Julės Furthman (pagal
Charleso Nordhoffo ir Jameso
Halio knygą)
Operatorius Arthur Edeson
Kompozitoriai Herbert Stothart,
Walter Jurmann, Gus Kahn,
Bronislau Kaper
Vaidina Charles Laughton, Clark
Gable, FranchotTone, Herbert
Mundin, Eddie Ouillan, Dudley
Digges, Donald Crisp, Henry
Stephenson, Francis Lister, Spring
Byington, Movita, Mamo Clark,
Byron Russell, Percy VVaram,
David Torrence
„Oskaras": Albert Lewin, Irving
Thalberg (geriausias filmas)
„Oskaro" nominacija: Frank Lloyd
(režisierius), Julės Furthman,
Talbot Jennings, Carey Wilson
(scenarijus), Clark Gable, Franchot
Tone, Charles Laughton (aktoriai),
Margareth Booth (montažas), Nat
W. Finston (muzika)

JAV (Cosmopolitan, First National,
WarnerBros}, 119 min.,
nespalvotas
Anglų, prancūzų kalbomis
Režisierius Michael Curtiz
Prodiuseriai Harry Joe Brown,
Gordon Hollingshead, Hal B.
Waliis;
Scenarijaus autoriai Casey
Robinson (pagal Rafaelio Sabatini
romaną)
Operatoriai Ernest Halier, Hal
Mohr
Kompozitoriai Erich VVolfgang
Korngold, F. Liszt
Vaidina Errol Flynn, Olivia de
Havilland, Lionei Atwill, Basil
Rathbone, Ross Afexander, Guy
Kibbee, Henry Stephenson,
Robert Barrai, Hobart Cavanaugh,
Donald Meek, Jessie Ralph,
Forrester Harvey, Frank McGlynn
vyresn., Holmes Herbert, David
Torrence
„Oskaro" nominacija: Erich
Wolfgang Korngold (geriausias
filmas - neįteikta), M. Curtiz
(režisierius), C. Robinson
(scenarijus), Leo F. Forbstein
(muzika), Nathan Levinson



intas (Nilsas Poppe'ė), jo žemiška, jausminga žmona (Gunnel
iimn) ir jų gyvybingas, nekaltas mažylis. Juos Blokas išgelbėja nuo
• o pats pasiryžęs pradėti šokį su Mirtimi, kuriai labiau patinka
•dusios ir savanaudiškos sielos,
įtoiis, kamuojamas Dievo buvimo klausimų (jis netgi raganos,
mos sudeginti, klausia, ką velnias žino apie Dievą), atskleidžia
i. o atviraširdis cirkininkas, kuriam švelniai priekaištauja jo
ir.koįi žmona („Tu per daug svajoji"), - kitą Bergmano pusę.
.mindamas žmones, cirkininkas ieško atpirkimo, ir pasibaisėja, kai

iii.m jo pasirodymas virsta siaubingu, Bažnyčios palaimintu
iluiijunčių nuodėmingųjų minios pliekimu rimbais. Bergmaną
•i i ii si erzino ir slėgė žmonių pyktis, ypač palaikomas religijos, tačiau
tūlame antspaude atsiranda vietos kūniškai ir dvasinei meilei,
.u n ir gėrimams. Kūrybinei režisieriaus manierai būdinga ekspresija
i.iųnrba tikrajam grožiui. KN

SEPTINTAS ANTSPAUDAS (1957)
DETSJUNDEINSEGLET

Kino mėgėjų atmintyje ilgam įstringa vaizdas, kai juodai apsirengu^
baltaveidė Mirtis (Bengtas Ekerotas) žaidžia šachmatais su gyventi
pavargusiu kryžiuočiu (Maxas von Sydovvas). Vien šita švedų lilum
Septintas antspaudas scena itin reikšminga norint suprasti nnii|ų
tendencijų jtaką kino vystymuisi tuo metu, kai Holivude suma/u|n
gamybos apimtys. Kaip kitaip galima būtų paaiškinti iškraipymu:, n
užuominas, kurios atsikartoja tokiuose filmuose: Rogerio Cornii
Raudonosios mirties kaukė (1964), Woody Alleno Meilė ir mirtis, Jolnin
McTiernano Paskutinis veiksmo filmo herojus (1993) ir Peterio Hewilln
Netikra Bilo ir Tedo kelionė (1991) (pastarajame Mirtis spendžiu
pinkles)?

Minėtoji scena dažnai suklaidina žiūrovus, dažnai manoma, kad |i
filme svarbiausia. Nereikėtų galvoti, kad scenarijaus autorius it
režisierius Ingmaras Bergmanas, mėgindamas sukurti tam tikrą svarbu:,
ir pretenzingumo archetipą, siekė padaryti slogų įspūdį. Nepaisant ln.
kad Septintas antspaudas paliečia reikšmingus dalykus, rūpimu:.
Bergmanui, filmas itin gyvas ir turintis nemažai komiškų elementų. .l|
galima vertinti kaip viduramžių pasaką, įkvėptą režisieriaus žavėjimo:,!
Kurosawos filmais apie samurajus. Juostoje yra vietos ir paprastiem:,
džiaugsmams bei malonumams, ir giliems išgyvenimams.

Antonijus Blokas (Sydovvas), grįžęs po kruvino kryžiaus žygio, kurio
vedlys pasirodė besąs negarbingas žmogus, pragyvenimui
užsidirbantis apiplėšinėdamas lavonus, jaučia, kad jo tikėjimas Dievu
tai liga, kurios žmonija turi kuo greičiau atsikratyti. Kartu su savo
neperskiriamu draugu dvarininku (Gunnaras Bjornstrandas) Bloko:,
susiduria su mirtimi, pamatęs nuo maro mirusiojo kūną, o kiek vėliau
susitinka ir pačią Mirti. Riterio ir Mirties žaidimas šachmatais - kova no
tik už riterio gyvenimą, bet ir už jausmus Dievui, religijai ir žmonėm;;
Filmo pabaigoje viltį atneša kitokia Šventoji šeima: klajojančio cirko

Švedija (Svensk), 96 min.,
nespalvotas
Švedų kalba
Režisierius Ingmar Bergman
Prodiuseris Allan Ekelund
Scenarijaus autorius Ingmar
Bergman (pagal Ingmaro
Bergmano pjesę Medinis
paveikslas)
Operatorius Gunnar Fischer
Kompozitorius Erik Nordgren
Vaidina Gunnar Bjornstrand,
Bengt Ekerot, Nils Poppe, Max
von Sydow, Bibi Andersson,
Inga Gili, Maud Hansson, Inga
Landgrė, Gunnel Lindblom,
Bertil Anderberg, Anders Ek,
Ake Fridell, Gunnar Olsson, Erik
Strandmark
Kanų kino festivalis: Ingmar
Bergman (specialus žiuri prizas}



\

PSICHOZE (1960)
PSYCHO

Tai viena žymiausių kino juostų ir tikriausiai reikšmingiausias m i
filmas per visą kino istoriją. Psichozėje surasime visus jin
savitus elementus, būdingus šiam žanrui: vampyrus, /<• m.i •
vilkolakius ir pan. vieno žmogaus-monstro paveiksle. Po šm '•'
Normano Beitso vardas tapo bendriniu ir visam laikui garani.i •
kūrėjui siaubo filmų karaliaus šlovę.

Scenarijų pagal niūrų mažai žinomo autoriaus Roberto Hl<
romaną parašė Josephas Stefanas. Normano personažas j.i•^• • - • •
pagal realų serijinio žudiko Edo Geino iš Viskonsino paveikslą i i
mergina Merion Krein pagrobia iŠ darbo 40 tūkstančių dul
galvotrūkčiais palieka miestą turėdama vienintelį troškimą išsr 11-1
vedusiu meilužiu. Visą naktį važiavusi mašina per liūtį, ji ap\. i
motelyje. Ten dirba nerangus, bet gana malonus jaunuolis Noim i
(nepakartojamasis Anthony Perkinsas). Tą patj vakarą M. • •
nuduriama duše ilgu mėsai pjaustyti skirtu peiliu. Šie klaikūs i-.i.i
priverčia žiūrovą šaukti iŠ siaubo. Žudikas atrodo kaip senutė '•< • •
lydintys skvarbūs džeržgiantys garsai (sukurti Bernardo Hemu.n.i
suteikia veiksmui dar daugiau kraupumo. Nė viename filme pa< |i n > • i
herojė dar nebuvo taip žiauriai nužudyta beveik pačioje filmo pu n i ..
Po to, kai detektyvas patvirtina žmogžudystę, o Miltonas Arbug.i
(Martinas Balsamas) taip pat randamas nužudytas, Merion sesim i
(Vera Milės) ir jos meilužis Semas Lumis (Johnas Gavinas), ieškinį
Merion, atsiduria Beitso šeimos name. Jie sužino, kad žudil.i
Normanas, nesveikos psichikos žmogus. Priepuolių metu jis pen.it i n
j savo motinos pavidalą. Nors filmo pabaigoje psichologas (Su^ • •
Oaklandas) „paaiškina" Normano ligos priežastį, tikrieji jo vcit •
motyvai slypi už žmogiškojo suvokimo ribų.

Psichozei pasirodžius ekrane, kritika neparodė didelio entuzin/u"
sureagavo ne stipriau nei j Michaelo Povvello filmą Pro rakto sh\i>
1960 m. nufilmuotą tuo pačiu žanru. Tačiau žiūrovų reakcija I
pritrenkianti, žmonės veržėsi prie kasų, kad nusipirktų į Šį filmą tnin

Norėdamas dar labiau suintriguoti žiūrovus, Hitchuni
išleido „specialų įsakymą" nieko neįleisti į salę praauk
seansui. Neabejotina, kad šis britų režisierius im.
sugebėjimų paveikti  amerikiečių psichiką. Sukūrę:, i
tikrovišką  monstrą,  suderinęs  seksą,  beprotyl
žmogžudystę baisioje, grėsmingoje istorijoje, jis meialu
nuspėjo klaikių straipsnių antraštes vėlesnių dešimtim'
spaudoje.

Psichozės sėkmė paskatino sukurti tris mažai žinnu
filmo tęsinius. Vieną jų 1986 m. pastatė pats Perkm
antras buvo greitai pamirštas televizijos serialas lin
motelis (1987) ir pagaliau 1998 m. buvo nufilmuotas Ii n i
pagarsėjęs Guso Van Santo spalvotas perdirl w i
Pastarasis filmas nesugebėjo užtemdyti orign i. i i
nespalvotos Hitchcocko versijos. SJS

^  ^*

JAV (Shamley, Alfred
Hiichcock), 109 min.,
nespalvotas
Režisierius Alfred Hiichcock
Prodiuseris Alfred Hiichcock
Scenarijaus autorius Joseph
Stefano (pagal Roberto Blocho
romaną)
Operatorius John L. Russell
Kompozitorius Bernard
Herrmann
Vaidina Anthony Perkins, Vera
Milės, John Gavin, Martin
Balsam, John Mclntire, Simon
Oakland, Vaughn Taylor, Frank
Albertson, Lurene Tuttle, Patricia
Hitchcock, John Anderson, Mort
Mills, JanetLeigh
„Oskaro" nominacija: Alfred
Hitchcock (režisierius), Janet
Leigh (antrojo plono aktorė),
Joseph Hurley, Robert
Cla1worthy, George Milo
(meninis apipavidalinimas ir
dekoracijos), John L. Russell
(operatorius)



JAV (Paramount), 95 min.,
spalvotas {Metrocolor sistema)
Režisierius Terrence Malick
Prodiuseriai Bert Schneider,
Harold Schneider
Scenarijaus autorius Terrence
Malick
Operatorius Nėstor Almendros
Kompozitorius Ennio Morricone
Vaidina Richard Gere, Brooke
Adams, Sam Shepard, Linda
Manz, Robert J. Wilke, Jackie
Shultis, Stuart Margolin, Tim
Scott, Gene Bell, Doug Kershavv,
Richard Libertini, Frenchie
Lemond, Sahbra Markus, Bob
Wilson, Muriel Jolliffe
„Oskaras": Nėstor Almendros
(operatorius)
„Oskaro" nominacija: Patricia
Norris (kostiumai), Ennio
Morricone (muzika), John
Wilkinson, Robert W. Glass
jaunesn., John T. Reitz, Barry
Thomas (garsas)

MOJAUS DIENOS (1978)
IIAYS UF HEAVEN

Intiiinco'as Malickas yra pats originaliausias amerikiečių režisierių
r.uinn, viidinamos „Holivudo renesansu", atstovas. Pirmi du jo filmai,
'  h u imtinuos žemės  ir  Rojaus dienos,  primena filmus apie du

Jknlinluis, pavyzdžiui, Arthuro Penno Boni ir Klaidą. Vis dėlto
i uiiiimiiIimis siužetas, kuriuo grindžiami abu filmai ir kurį Rojaus dienose
ii-<i>ililo sudėtingas meilės trikampis tarp Richardo Gere'o, Brooke

*i, ir Šamo Shepardo, nėra pagrindinis Šio filmo bruožas. Malicko
i<mĮ|iih\ i kiną kaip į ekspresyvią meninę priemonę niekur nepasireiškia
titip iiilmiiingai, kaip šiame filme, kuris ypač įsimena XIX a. amerikiečių
ųyutniiMio eskizais. Imigrantais perpildytų rytinės pakrantės miestų
"hmlir; sudaro ryškų kontrastą erdvioms Amerikos prerijų platybėms.
ImMii vm/dai glaudžiai siejasi su neišvengiamu socialiniu uždarumu.

JAV rytų aukštuomenę simbolizuoja beveidė fabrikų sistema, o
|nnii|nM> dominuoja žemvaldžio, kuris samdo darbininkus ir stebi jų
^ lui I k į L nike, namas. Tai vienintelis žmogaus individualumo ir turtingumo
/iuiMii:,. Malickas dar labiau sustiprina įtampą, kurdamas moters tarp
iMujij mylimų vyrų paveikslą. Tokia situacija veda prie tragedijos, kurios
pim.hr.lis yra nenutrūkstama konkurencija ir noras valdyti žmogų
iiu|nii'.;irit jo troškimų. Vietoj gausių dialogų siužetą Malickas plėtoja
|iuNHnikŲS nebyliojo kino detales: kruopščiai suplanuotas scenas, kurių
iiuiuiiię suvokiame dėl už kadro esančio balso, pakeitusio ankstesnius
imiim:. su titrais. Kaip ir Nederlingose žemėse, čia pasakoja 17 metų
uHnų.uiė (Linda Manz) -ji apibūdina ir vertina vyrų elgesį, ypač agresiją,
nuHh.ii būdingą jų charakteriui. Nepaisant gražaus kraštovaizdžio ir
i|i|.'iiiio mintimis į malonius prisiminimus, Rojaus dienos yra kupinos
I'mvi i:,, griovimų ir apmąstymų apie žmonių elgesio keistenybes, kaip ir
^iiluitmame režisieriaus filme Plonytė raudona linija. RBP

BRILIANTINAS (1978)
GREASE

Šis kultinis filmas jaunoms XX a. 8-ojo deš. pab. panelėms bnvn
kas Žvaigždžių karai - berniukams. Lyg gyvatė besirangantis Iniv
žvilgančiais plaukais priminė grupės „Thunderbirds" lyderį Danny /ni
6-ajame deš. koncertavusį mokykloje „Rydell High".

Filmo, sukurto pagal Jimo Jacobso ir VVarreno Casey mltr/i
siužetas yra gana įprastas: kietas vyrukas nenori susitikinėti su pmi
mergina, tačiau pavyduliauja, kai ji susitikinėja su kitais. |nil< > > •
draugams, jų santykius apgaubia įvairiausi nesusipratimai, tačiau pini
pagrindinis veikėjas suvokia, kad meilė stipresnė už kieto vyruko |vni/
ir viskas baigiasi laimingai. Taigi filmo sėkmės priežastis yra ne hIii.'mI
o papildomos smulkmenos, suteikiančios kūriniui ypatingo žiivm^
Pagrindiniams vaidmenims režisieriui pavyko rasti du puikius aklom
Johną Travolta (1978 m. jis buvo nepaprastai populiarus tarp piuiug
mergaičių po Šeštadienio nakties karštligės sėkmės) ir Olivią Nuwi<
John. Be to, Kleiseris rado puikių aktorių antraplaniams vaidm^niu
pavyzdžiui, Didi Conn, vaidinančią mokyklą metusią Frenči, Stonkau
Channingą, suvaidinusį humoristą moksleivį, ir Frankie Avaloną žuvi
Frenči patarėjo vaidmeniui.

Filmas žavi nuostabiomis automobilių lenktynių scomiiiii
primenančiomis Ben Hurą, kur Travolta išlieja savo jausmus prie „ki
teatro po atviru dangumi", o už jo nugaros šoka animaciniai dešinini
Pačios nuostabiausios scenos - tai muzikiniai šokių epizodai liypin
„čečiotką" ir skambant džiazui. Kiekviena šių scenų jau tapo klimi
pradedant liūdnomis meilės dainomis „Beviltiškai ištikimas tau" I
„Sendi" ir baigiant seksualiomis „Esi tas, kurio man reikia" bei „Vrmnn
naktimis". Viską vainikuoja daina „Blizgantis žaibas", kurios šui-
judesius dar dešimt metų po filmo pasirodymo mėgdžiojo mlli|nn
paauglių. JB

JAV (Paramount), 110 min.,
spalvotas (Metrocolor sistema}
Režisierius Randai Kleiser
Prodiuseriai Allan Carr, Neil A.
Machlis, Robert Stigvvood
Scenarijaus autoriai Bronte
VVoodard, Allan Carr (pagal
Jimo Jacobso ir Warreno Casey
miuziklą)
Operatorius Bill Butler
Kompozitoriai John Farrar,
Bany Gibb, Sylvester Bradford,
Warren Casey, Sammy Fain, Jim
Jacobs, Al Lewis, Richard
Rodgers, Louis St. Louis, Mike
Stoller, RitchieValens, David
White
Vaidina John Travolta, Olivia
Newton-John, Stockard
Channing, Jeff Conaway, Barry
Pearl, Michael Tucci, Kelly Ward,
Didi Conn, Jamie Donnelly,
Dinah Manoff, Eve Arden,
FrankieAvalon, Joan Blondell,
Edd Byrnes, Sid Caesar
„Oskaro" nominacija: John
Farrar (daina)



JAV (Columbia), 101 min.,"';
spalvotas [Tecbnicolor sistema) .
Režisierius Harold Ramis
Prodiuseris Trevor Albert;

Scenarijaus autoriai Danny
Rubin, Harold Ramis
Operatorius John Bailey
Kompozitorius George Fenton
Vaidina Bill Murray, Andie
MacDovvell, Chris Elliott,
Stephen Tobolovvsky, Brian

. Doyie-Murray, Marita Geraghty,
Angelą Paton, Riek Ducommun,
Riek Overton

Šioje genialioje Haroldo Ramiso (scenarijaus autorius ir režisierius) ir
Danny Rubino (scenarijaus bendraautoris) komedijoje aktorius komikas
Billas Murray'us vaidina galbūt savo geriausią ir jausmingiausią

vaidmenį.
Murray'us įkūnija Filą Konorą, paniurusį meteorologą, kurį viršininkas

kartu su prodiusere Rita (Andy MacDovvell) ir operatoriumi Lariu
(Chrisas Elliottas) nusiunčia į simpatišką Panksutonio miestelį
Pensilvanijoje, kad stebėtų tradicinę Švilpiko dienos šventę. Šią dieną
pasirodo švilpikas vardu Panksutoni Filas. Priklausomai nuo to, ar jis
mato savo šešėlį, ar ne, daromos prognozės - dar tęsis žiema, ar jau
atėjo pavasaris. Pasipūtęs ir egocentriškas Filas iš tikrųjų nenori ten būti,
taigi jis labai išsigąsta, kai kitą dieną vėl išgyvena Švilpiko dieną. O ypač
kai tai pasikartoja vėl ir vėl, o jis yra vienintelis, kuris prisimena ir
išgyvena tuos pačius įvykius... Žinoma, netrukus žurnalistas jais

sumaniai pasinaudos.
Vieną kartą jis klausia moters, ko ji ieško vyre, o kitą dieną visu tuo

„apsiginklavęs" pasirodo prieš nieko neįtariančiąja. Beviltiškai
bandydamas išardyti užburtą pasikartojimo ratą, jis įvairiais būdais
bando nusižudyti, bet kiekvieną rytą vėl atsikelia gyvas. Galų gale Filas
tam, kad reabilituotųsi Ritos akyse, kuri mano jį esant tik niurzga, koks
jis anksčiau ir buvo, prisiverčia persvarstyti savo požiūrj į jį supantį
pasaulį. Filme yra puikių atradimų, pavyzdžiui, kai Filas keliasi kiekvieną
rytą su tuo pačiu juokeliu ir ta pačia Sony ir Cher daina („l've Got You
Babe"), arba kai pasirodo Stephenas Tobolovvsky'is, vaidinantis
erzinantį draudimo agentą Nedą Rajersoną, arba kai tu jau žinai, kas

bus kitą akimirką.
Švilpiko diena - neįtikėtinai protingas ir linksmas kinas. Reta

komedija būna tokia nepriekaištinga. JB

ŠVILPIKO DIENA (1993)
GROUNDHOG DAY

SUDIE, MANO SUGULOVE d993)
BA WANG BIE JI

Kaige Chen tapo pirmuoju iš „penktosios kartos" kinematografų,
baigusiu Pekino kino akademiją po jos atidarymo 1978 metais.
Režisierius drąsiai parodė kultūrinės revoliucijos momentus ypač
patrauklioje dviejų Pekino operos dainininkų, kurie per 50 metų
išgyvena audringus XX a. Kinijos istorijos metus, patiria kolektyvinę ir
asmeninę išdavystę, santykių dramoje.

Tai pirmas Kinijos filmas, Kanų kino filmų festivalyje laimėjęs
„Auksinę palmės šakelę". Ši aistringa ištaigi istorija tapo ryškiu Kinijos
kinematografo pasiekimu, kadangi buvo nufilmuota griežtos cenzūros
metais. Honkongo žvaigždė Leslie Cheungas vaidina paliktą vaikiną,
kuris patyrė seksualinę prievartą. Jis priverstas vaidinti moteriškus
vaidmenis, tarp kurių pagrindinis yra tragiškas karaliaus sugulovės
vaidmuo plačiai žinomame kūrinyje. Fengyi Zhangas vaidina jo beveik
viso gyvenimo partnerį ir artimą draugą. Būdamas mažiau talentingas,
bet pragmatiškesnis, Zhango personažas veda jam pataikaujančią
prostitutę Li Gong. Tai tampa pavydo, skundimų ir bandymų išgelbėti
save neramumų trupėje ir visuomenėje katalizatoriumi. Juostoje
natūraliai derinamas egzotinės kultūros ir jaudinančių scenų balansas
(opera, pilietinis karas, revoliucinės minios) ir žmogaus patyrimo jėga.
AE

VERKSMINGAS ŽAIDIMAS d992)
THE CRYING GAME

Filmo Verksmingas žaidimas posūkiai yra staigūs, nemalonūs ir
mažiau įdomūs, negu radikalus įvykių vaizdavimas. Foresto Whitakerio
personažas - Džodis, kurio homoseksualumas taip stipriai neatitinka
įprasto įsivaizdavimo, kad tik keli kritikai pastebėjo šio gudraus
žmogaus seksualinę orientaciją. Režisierius ir scenaristas Neilas
Jordonas šioje pasakoje apie mįslingą „moterį" (Jaye Davidson)
linksmai, dažnai melodramiškai nagrinėja geismo taisykles. Jos meilužis
(VVhitakeris) nužudytas neįprastomis sąlygomis; įtariamąjį žmogžudyste
vaidina Stephanas Rea. Viskas vyksta politinio konflikto tarp Britanijos
kariuomenės ir Airijos respublikinės kariuomenės fone.

Meilės santykius tarp nužudyto vyro, jo nuodėmingos našlės ir jo
žudiko režisierius gilina išryškindamas įvairiausias paslaptis. Filmas
skiriasi nuo pirminės versijos - pradedamas visiškai naujas
pasakojimas, šįkart apie seksualinę intrigą. Būdingas filmo bruožas -
įžūlumo ir seksualinių iškrypimų įvairovės derinys, pelnęs Verksmingam
žaidimui didelį pasisekimą ir įrodęs, kad atsirado auditorija, pasiruošusi
žiūrėti drąsius, aštrius nepriklausomo kinematografo filmus. Jo sėkmei
įtakos turėjo ir tarpnacionalinių bei seksualinių santykių vaizdavimo
meniniai sprendimai. EH

Kinija, Honkongas (Beijing
Film, China Hm, Maverick,
Tomson), 171 min., spalvotas
Literatūrine kinų kalba
Režisierius Kaige Chen
Prodiuseris Feng Hsu
Scenarijaus autorius Wei Lu
(pagal Lilianos Lee romaną)
Operatorius Changvvei Gu
Kompozitorius Jiprng Zhao
Vaidina Leslie Cheung, Fengyi  .
Zhang, U Gong, Qi Lu, Da Ying,
You Ge, Chun Li, Han Lei, Di
Tong, Mingvvei Ma, Yang Fei, Zhi
Yin, Hailong Zhao, Dan Li, VVenli
Jiang
„Oskaro" nominacija: Hong

. Kong (geriausias užsienio
filmas), Changvvei Gu
(operatorius)
Kanų kino festivalis: Kaige
Chen (FIPRESCI
apdovanojimas), „Auksinė
palmės šakelė" - kartu su

- Fortepijonu

Didžioji Britanija, Japonija
(Brit. Screen, Channel Four,
Eurotrusiees, Nippon Film Dev.
Finance, Palace), 112 min.,
spalvotas

= Režisierius Neil Jordan
. Prodiuseris Stephen VVoolley
Scenarijaus autorius Neil

. Jordan
•. Operatorius lan VVilson

Kompozitoriai Simon Bosvvell,
/ Anne Dudley
; Vaidina Forest Whitaker,
. Miranda Richardson, Stephen

Rea, Adrian Dunbar, Breffni
McKenna, Joe Savino, Jaye
Davidson, Andrėe Bernard, Jim

. Broadbent. Ralph Brovvn, Tony
: Slattery
;.; „Oskaras": Neil Jordan
, (scenarijus}

„Oskaro" nominacija: Stephen
; VVoolley (geriausias filmas), Neil

Jordan (režisierius), Stephen
- Rea (aktorius), Jaye Davidson

(antrojo plano aktorius), Kant
į Pan (montažas)



PLONYTE RAUDONA LINIJA u998)
THE THIN RED LINE

Po audringai priimtų ir didelę įtaką padariusių juostų Nederlingos
žemės (1973) ir Rojaus dienos (1978) sukūrimo Terrence Malickn:.
padarė šį tą neįtikėtino: garsus režisierius pradingo be pėdsako. Kalbų
kilo begalė: buvo sakoma, kad jis pasirinko atsiskyrėlio gyvenimo būdų
kažkokioje atkampioje vietoje, o galbūt keliavo per Teksasą,
stebėdamas paukščius. Bet kad ir kur jis būtų pradingęs, jo sugrįžimą:;
10-ajame deš. buvo toks pat netikėtas. Naujo Malicko projekto detalė:,
buvo rūpestingai saugomos ir visiškai neaiškios. Tiksliai buvo žinoma
viena: filmas Plonytė raudona linija - Jameso Johnso romano apie
Antrąjį pasaulinį karą ekranizacija, ir kalbėta, kad filme vaidins daugybė
aktorių, pradedant daug žadančiais naujokais ir baigiant keletu garsių
žvaigždžių.

Ir viena, ir kita pasitvirtino, bet vis dėlto daugeliui filmas pasirodė
nelauktas. Po itin asmeniškos Steveno Spielbergo dramos Gelbstint
eilinį Rajeną pasirodymo, Malicko juosta Plonytė raudona linija atrodė
itin intelektuali. Du filmai negalėjo dar labiau skirtis vienas nuo kito, o jų
sukelta reakcija tuos skirtumus išreiškė. Po Gelbstint eilinį Rajeng
publika išeidavo sukrėsta iki sielos gelmių, o po filosofinės Plonytės
raudonos Unijos - kraipydama galvas.

Nepaisant to, nesunku atsakyti, kuri juosta palieka didesnį įspūdj.
Plonytė raudona linija bando subalansuoti karo beprotybę tiksliai
teoriniu, jei ne teologiniu, pagrindimu. Filmas teigte tetgia, kad karas
daug daugiau negu vien dviejų žmonių grupių konfliktas. Plonytėje
raudonoje linijoje karas vaizduojamas kaip gamtos ir kaip paties Dievo
įžeidimas.

Malicko filmas įleidžia mus į kolektyvinę kareivių, besistengiančių
suvokti gyvenimo trapumą per savo elgesio beprotiškumą, pasąmonę.
Plonytė raudona linija, drąsiai pereidama nuo vieno veikėjo prie kito,
žvelgdama j jų mintis, jungdama replikas i vieną nesibaigiantį vidinį
dialogą, išsaugo kareivių anonimiškumo atmosferą.

Veikėjai aiškiai suvokia juos supančio pasaulio egzotiką, jo ryškų
grožį. Filmo pradžioje vienas kareivis (Jimas Caviezelis) pabėga iš

kariuomenės,  gyvena  paprastą  ir  primityvų
gyvenimą pietinėje Ramiojo vandenyno gentyje,
kol rojų primenantis jo gyvenimas sugriaunamas.

.(f    Malickas negali atsispirti norui nukreipti kamerą j
^ spalvingą laukinę aplinką arba pagauti pro išlakių
I  medžių lapus įspindusią šviesą netgi tuomet, kai
'%  kariai slenka mišku. Rodos, pats Viešpats ir visi jo
I  kūriniai stebi keistus padarus, naikinančius viską,
I  kas yra gero šiame pasaulyje, ir stebisi, kaip galima
į    tai daryti savo valia.
į     Juostoje išryškėja keletas personažų: jaus-
.':  mingas kapitonas, suvaidintas Eliaso Koteaso,
:į.   užsidaręs pulkininkas karjeristas (Niekas Nolte) ir
t   ciniškas seržantas, kurį suvaidino Seanas Pennas,
Ą  nors Malickas perteikia tik pasakojimo užuominas.
:i  Plonytė raudona linija neturi įprastos pradžios ir
,  pabaigos, ir,  nors visą filmą išlaikomas kvapą

. H gniaužiančių  mūšių  ir   dramatiškų  epizodų

punktyras, tai - tiesiog pauzės, pertraukiančios
.:.  meditaciją, kuri ne ką seklesnė negu režisieriaus

gyvenimo prasmės ieškojimas. JKI

Kanada, JAV (Fox 2000,
Gersler-Roberdeau, Phoenix),
170 rnin., spalvotas
Režisierius Terrence Malick
Prodiuseriai Roberl Michael
Geisler. Grant Hill, John
Roberdeau
Scenarijaus autorius Terrence
Malick (pagal Jameso Joneso
roman^)
Operatorius John Toli
Kompozitorius Hans Zimmer
Vaidina Sean Penn, Adrien
Brody, James Caviezel, Ben
Chaplin, George Cloony, John
Cusack, VVoody Harrelson, Elias
Koteas, Jared Lėto, Dash Miliok,
Tim Blake Nelson, Niek Nolte,
John C. Reilly, Larry Romano,
John Savage
„Oskaro" nominacija: Robert
Michael Geisler, John
Roberdeau, Grant Hill
(geriausias filmas), Terrence
Malick (režisierius), Terrence
Malick (scenarijus), John Toli
(operatorius), Billy Weber. Leslie
Jonos. Saar Klein (montažas),
Hans Zimmer (musika). Andy
Nelson, Anna Behlmer, Paul
Brincat (garsas)
Berlyno tarptautinis kino
festivalis: Terrence Malick
(„Auksinis lokys"), trečia vieta
(„Berliner Mongenpost"
skaitytojų žiuri prizas), John Toli
(garbės paminėjimas)



JAV (VVarner Bros. Pictures
Vertigo Entertainment, Initial
Entertainment Group, Plan B

-" Entertainment, Media Asia Films
: Ltd.), 151 min., spalvotas

•;' Režisierius Martin Scorsese
. '• Prodiuseriai Graham King,
^;. Brad Pitt, Martin Scorsese
•T Scenarijaus autoriai VVilliam
}. Monahan, Siu Fai Mak, Felix
^: Chong
'̂  Operatorius Michael Ballhaus
=• Kompozitorius Howard Shore
•  Vaidina Anthony Anderson, Alec.
.• Baldwin, Kevin Corrigan, Matt

Damon, Leonardo DiCaprio,
Vera Farmiga, Jack Nicholson,
Martin Sheen, Mark VVahlberg,
Ray VVinstone
„Oskaras": Martin Scorsese
(režisierius), Thelma
Schoonmaker (montažas)
Graham King (geriausias filmas);
William Monahan (scenarijus)
„Oskaro" nominacija: Mark
Wahlberg (antrojo plano
aktorius)

INFILTRUOTI (2006)
THE DEPARTED

Sukurti pagal tarptautinės sėkmės susilaukusio Honkongo veiksmo
filmo Dviguba rokiruotė (rež. Wai Keung Lau ir Siu Fai Mak, 2002) ir
dviejų jo tęsinių (Dviguba rokiruotė II ir Dviguba rokiruotė III (2003)),
Martino Scorsese'ės Infiltruoti sulaukė kino kritikų pripažinimo bei
penkių Akademijos apdovanojimų nominacijų (iš jų - geriausio filmo ir
geriausio režisieriaus). Pagrindiniai aktoriai - Mattas Damonas ir
Leonardo DiCaprio, kurie kaip pasislėpę kurmiai dirba žmonių gerovei.
Veiksmo rutuliojimas pagrindžiamas daugybe režisieriaus naudojamų
stilistinių priemonių ^ nuo manipuliacijų garso takeliais iki ryškių

svaiginančių panoraminių vaizdų.
Infiltruotuose ryškiausia tai, kad Scorsese'ė ir scenarijaus autorius

Williamas Monahanas pagal „Dvigubos rokiruotės" filmus kruopščiai
pritaikė jį vakarietiškajai auditorijai. Apgavystės ir konfliktinis lojalumas
juostoje perteikti sklandžiai, kaip ir dviejuose Honkongo filmuose. Daug
sudėtingiau, ir galbūt netgi nuostabiausia, yra tai, kad veiksmas
perkeltas iš blizgaus postmoderniškojo Honkongo į visiškai socialiai ir
geografiškai skirtingą Bostoną. Tai, kas galėtų būti dar vienas paprastas,
nors ir efektyvus, perdirbinys, Scorsese'ė ir Monahanas paverčia rimtu ir
kultūriškai tiksliu įsipareigojimu. Amerikos airių gyvenimai perteikti lygiai
taip pat, kaip ir Amerikos italų gyvenimai 1973-iųjų Scorsese'ės filme
Piktos gatvės. Atrodo, kad pagal Infiltruotuose pateiktus tropus ilgai
galėsime atpažinti Scorsese'ės braižą. JM

APOKALIPTO (2006)
APOCALYPTO

Kaip ir Narsioji širdis (1995) bei Kristaus kančia (2004), Apokalipto
prikausto žiūrovų dėmesį kategoriškos melodramos ir triuškinančio
įtūžio deriniu.

Pasakojama apie jauną majų genties vyrą, gyvenantį iš dalies idilišką
gyvenimą su nėščia žmona, mažu vaiku ir savo gentainiais. Filmo
pradžioje vaizduojama bendruomenė, darniai sugyvenanti su gamta ir
jos dėsniais. Tačiau toks gyvenimo būdas subyra į šipulius, į kaimelį
atvykus ir jį užėmus būriui atvykėlių, kurie ima žudyti vietinius
gyventojus, aukodami juos saulės dievui piramidės viršūnėje.
Pagrindinis filmo veikėjas, Jaguaro Letena, išsigelbėja ir tampa
persekiojamuoju, kai pamėgina sugrįžti į kaimą ir išgelbėti savo žmoną
su vaiku, kuriuos jis paslėpė prieš pabėgdamas. Nepaisant plačiai
paskelbto sprendimo filmuoti majų kalba, Gibsono filmas yra labiau
panašus į melodramiškas lenktynes su laiku, negu į antropologinį
pasakojimą apie senąsias civilizacijas. Iš tiesų melodraminės filmo
vietos išryškėja kai kuriuose fragmentuose, pavyzdžiui, kai gelbėjama
Jaguaro žmona papuola į duobę, kurią lėtai užlieja lietaus vanduo.

Tačiau Gibsonas viską perteikia meniškai ir korektiškai. Džiunglės
vaizduojamos kaip vešlus ir neįtikėtinai gražus rojus, o vietiniai
gyventojai tampa simpatiški. Ypač impresyvūs yra vaizdai, kai piramidę
supanti majų bendruomenė, lydima vis augančios įtampos ir isterijos,
juda per kruvinus ir konvulsijų tąsomus gentainių kūnus link piramidės
viršūnės. Šios scenos įrodo, kad Melas Gibsonas yra talentingas kurti
tokius filmus, kurie panašūs į epines 6-ojo deš. Holivudo juostas. AW

•JAV (Icon Entertainment'"$
International, Icon Productions  •*
jus], Touchstone Pictures), 135 |

: min., spalvotasJ
Majų kalba|
Režisierius Mel Gibson|

Prodiuseriai Bruce Davey, Mel k
; -. Gibson.į!

Scenarijaus autoriai: Mel|
Gibson, Farhad Safiniaj;

•Operatorius Dean Semler:^
Kompozitorius James Horner   :; = :

.. Vaidina Ramirez Amilcar, Carlos ^
Emilio Baez, Morris."^

-   Birdyellowhead, Jonathan^
.; Brewer, Israel Contreras, Maria -Ą
, Isabel Diaz, Dalia Hernandez, ^
^.lsrael Rios, Rudy Youngblood  ;|


