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Margarethe von Trotta (gim. 1942 m. Berlyne) yra neatsiejama Naujojo 
Vokietijos kino, 7-8 deš. pakeitusio sustabarėjusią šalies kino industriją ir 
prabilusio drąsiomis, tuometinę šalies realybę atspindinčiomis temomis, dalis. 
Tačiau pasaulio kinui ji svarbiausia tuo, kad buvo viena pirmųjų režisierių, kuri 
į vaidybinį, platesnei auditorijai skirtą, kiną įtraukė politines moterų emancipa-
cijos idėjas. Von Trotta turbūt yra komerciškai sėkmingiausia feministinio kino 
kūrėja, jo probleminius klausimus išlaisvinusi iš eksperimentinio kino „geto“. 
Šios dvi pagrindinės kryptys – šiuolaikinė Vokietija bei moters tapatybė ir padė-
tis visuomenėje – liko ryškios visoje iki šiol kuriančios režisierės filmografijoje. 

Von Trotta karjerą kine pradėjo kaip talentinga aktorė kitų Naujojo 
Vokietijos kino kūrėjų – Reinerio Wernerio Fassbinderio bei savo vyro ir kūry-
binio partnerio Volkerio Schlöndorffo filmuose. Tačiau su Schlöndorffu 1975 
m. drauge režisuotas filmas „Prarasta Katarinos Blum garbė“ tapo jos debiutu 
režisūroje, po kurio į aktorystę von Trotta sugrįždavo tik fragmentiškai. 

Vaidybos patirtis regima nepaprastai realistiškuose ir psichologiškai 
detaliuose vėlesnių jos filmų herojų portretuose. Tai moteriškas kinas apie 
moteris, skirtas nebūtinai moterims, tačiau kurtas kitoje ekrano pusėje soli-
darumo ir įkvėpimo laukiančioms žiūrovėms. Kiekviename filme pasikartoja 
dviejų radikaliai skirtingų moterų emocinės priklausomybės leitmotyvas. Filme 
„Švininiai laikai“ taiki ir švelni Juliana savo seseryje, kuri priklauso teroristinei 
grupuotei, atranda užgniaužtą savo pusę. Derindama priešingybes Margarethe 
von Trotta savo scenarijuose nesiliauja ieškojusi naujo moters identiteto kine. 

Jos filmuose emocinės herojų dimensijos dera su konkrečiomis 
politinėmis aktualijomis, dėl to neretai režisierės scenarijai atsispiria nuo tikrų 
istorinių arba šiuolaikinių herojų biografijų. Viena ryškiausių jos filmų temų – 
8-ojo dešimtmečio Vakarų Vokietijoje siautėjęs urbanistinis terorizmas. Kaip 
ir daugelis Naujojo Vokietijos kino kūrėjų, von Trotta jungė šalies istoriją su 
dabartimi norėdama įrodyti, kad radikalus politinis aktyvizmas tėra opresyvios 
pokario atmosferos pasekmė. Filmų siužetuose trinama skirtis tarp asmeninio 
ir politinio, privataus ir viešo pasaulių.

Margarethe von Trotta yra pirmoji režisierė po Leni Riefenstahl 
(„Olimpija“, 1938), laimėjusi „Auksinį liūtą“ Venecijos kino festivalyje. Tačiau 
nepaisant tarptautinio įvertinimo, deja, kaip ir daugelis Naujojo Vokietijos 
kino režisierių, pačioje Vokietijoje ji buvo aršiai kritikuojama ir net kelis kartus 
nepelnytai nušvilpta Berlyno kino festivalyje. Ligi dabar pasaulyje aktyviai ren-
giamos von Trotta’os retrospektyvos tampa nepaprastai derlinga terpe kalbėti 
ne tik apie moters padėtį visuomenėje tada ir dabar, bet ir apie Vokietijos bei 
visos Europos istoriją.

Rinktinė filmografija:

„Prarasta Katarinos Blum garbė“ (kartu su 
Volkeriu Schlöndorffu) Die Verlorene Ehre der 
Katharina Blum, 1975)

„Antrasis Kristos Klagės pabudimas“ (Das 
zweite Erwachen der Christa Klages, 1977)

„Seserys, arba laimės pusiausvyra“ (Schwes-
tern oder die Balance des Glücks, 1979)

„Švininiai laikai“ (Die Bleierne Zeit, 1981)
„Absoliuti beprotybė“ (Heller Wahn, 1982)
„Rosa Luxemburg“ (1986)
„Baimė ir meilė“ (Paura e amore, 1988)
„Afrikietė“ (L’Africana, 1990)
„Ilga tyla“ (Il Lungo Silenzio, 1993)
„Pažadas“ (Das Versprechen, 1994)
„Rožių gatvė“ (Rosenstrasse, 2004)
„Kita moteris“ (Ich bin die Andere, 2006)
„Vizija“ (Vision – Aus dem Leben der Hildegard 

von Bingen, 2009)
„Hannah Arendt“ (2012)
„Prarastas pasaulis“ (Die abhandene Welt, 

2015)
„Keista porelė“ (The Odd Couple, 2017 

(kuriamas). 

Rinktinė filmografija:

„Mergina“ (Eltávozott nap, 1968)
„Neverkite, gražios merginos“ (Szép Iányok, 

ne sirjatok, 1970)
„Atsikratymas“ (Szabad lélegzet, 1973)
„Įvaikinimas“ (Örökbefogadás, 1975)
„Devyni mėnesiai (Kilenc hónap, 1976)
„Du iš jų“ (Ök ketten, 1977)
„Tarsi namuose“ (Olyan, mint otthon, 1978), 

„Paveldėtoja“ (Örökseg, 1980)
„Dienoraštis mano vaikams“ (Napló

gyermekeimnek, 1982)
„Miražų šalis“ (Délibábok országa, 1983)
„Dienoraštis mano mylimiesiems“ (Napló 

szerelmeimnek, 1987)
„Kelionė“ (Utinapló, 1989, dokumentinis 

filmas)
„Dienoraštis mano tėvams“ (Napló

apámnak, anyámnak, 1990)
„Vaisius“ (A Magzat, 1993)
„Septintas kambarys“ (Siódmy Pokój, 1995)
„Laimės dukterys“ (A Szerencse Lányai, 1998)
„Mažoji Vilma: paskutinis dienoraštis“ 

(Kisvilma: Az Utolso Naplo, 2000)
„Nepalaidotas žmogus“ (A temetetlen halott, 

2004).

Márta Mészáros (gim. 1931 m.) – pirmoji ryški ir tarptautinės kino 
bendruomenės pripažinimą pelniusi Vengrijos kino dama. Kino išsilavinimą 
Mészáros įgijo VGIK’e (Visasąjunginiame valstybiniame kinematografijos 
institute) Maskvoje, grįžusi į Vengriją iškart ėmė fiksuoti aštrias savo šalies 
problemas dokumentiniame kine, kurio niekada ir neapleido. Tarp dviejų vai-
dybinių filmų ji dažnai kūrė dokumentiką. Dokumentiniuose filmuose ji siekė 
pasakoti apie darbininkus, vaikus, našlaičius, nusikaltėlius. Socialinės ir politinės 
temos būdingos ne tik jos dokumentiniams filmams, bet ir vaidybiniams. 
Pastaruosiuose daugiau erotiškumo, dažnai ji atvirai žvelgia į vienatvę, senėjimą, 
motinystę, vaikų vietą moterų gyvenimuose. Dokumentalistės patirtis Meszaros 
padėjo išvengti sentimentalumo, manieringumo ir realistiškai perteikti tuometi-
nę Vengrijos kasdienybę.

Ankstyvieji vaidybiniai Mészáros filmai akcentavo moterų vietą to meto 
Vengrijos visuomenėje, garsiai kalbėjo apie jų kasdienybę, darbo sąlygas, moti-
nystės klausimus ir dažnai nelygiaverčių santykių temą. Vėlesni filmai skverbėsi 
į buržuazijos sluoksnį, analizuojami skirtingų sluoksnių bei tarpusavio žmonių 
santykius neramiuose Vengrijos istorijos laikotarpiuose.

Tačiau vienas svarbiausių bruožų Mártos Mészáros kūryboje – drąsa 
kalbėti apie savo šalies traumines patirtis per autobiografinius pasakojimus. 
Būdama penkerių kartu su tėvais Márta persikraustė į Rusiją, iš ten jie buvo 
perkelti į Kirgiziją, po to vėl grąžinti į Rusiją. Režisierės vaikystė pilna stiprių 
išgyvenimų – jos motina mirė gimdydama, o tėvas, garsus to meto skulptorius, 
dingo be žinios. Apie jo likimą Mészáros sužinojo tik 1999 m., kuomet gavo 
patvirtinimą apie tėvo nužudymą. Šie įvykiai paliko gilų randą, jų įtaka ir to 
meto tikrovė rekonstruojami režisierės 9-ojo dešimtmečio filmuose – „Dieno-
raščių“ serijoje. Ši keturių filmų serija apjungia visas stipriausias režisierės savy-
bes ir jai rūpėjusias temas, įsiskverbia į pamatines istorijos reprezentavimo kine 
galimybes ir problemas.

Mészáros savo šalyje buvo vertinama kritiškai, susilaukė sovietinės 
cenzūros nepalankumo, taip pat ir dviprasmiškų kritikų komentarų. Tad ne-
nuostabu, jog ji kūrė ne tik Vengrijoje, bet ir Kanadoje, Lenkijoje, Prancūzijoje. 
Tačiau, kaip teigia Catherine Portuges knygoje „Atsiminimai ekrane“, visa re-
žisierės kūryba yra apie praeitį. Mészáros filmams apibendrinti ji įveda terminą 
„retrospektyvūs naratyvai“. Juose susipina asmeninė patirtis, politinė ideologija 
ir nacionalinė tapatybė, vėliau tapę bendra Rytų Europos kino emblema. Vos 
keletas Mészáros filmų buvo rodyti Lietuvoje.
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Herojų, kameros, filmo kūrėjo ar žiūrovų 
žvilgsnis – kertinis kino elementas. 
Margarethe’os von Trottos ir Mártos 
Mészáros filmuose jis išsiskiria kine reta 
moters perspektyva. Žiniasklaidos dėmesio 
centre atsidūrusios Katarinos Blum žvilgsnis 
tarsi klausia, kiek toli gali nueiti žmonių 
neapykanta ir troškimas susidoroti. Ne 
mažiau politiškame Mészáros filme 
žvilgsniais kuriamas ypatingas ryšys tarp 
dviejų filmo herojų. Kitoks Mészáros 
kameros žvilgsnis neobjektyvizuoja moterų, 
bet kuria intymų ryšį tarp herojų ir žiūrovų.

Vieniša tekstilės fabriko darbininkė Kata, įkopusi į savo penktąjį dešimt-
metį, suvokia, kad vienintelis būdas įprasminti savo gyvenimą – susilauk-
ti vaiko, tačiau jos ilgametis meilužis tam nepritaria. Kata susipažįsta su 
tėvų palikta paaugle Ana. Ana myli Sanį, tačiau vaikų namai nepritaria 
jų santykiams, todėl Ana paprašo Katos paslaugos – leisti porai retkar-
čiais pasimatyti viename iš jos kambarių. Tarp dviejų moterų užsimezga 
stiprus ryšys, per Aną Kata susidomi tėvų paliktais vaikais ir atranda ligi 
šiol nepažintas savo savybes. Mažakalbis Mészáros istorijos pasakojimas 
stulbina genialiai užfiksuotomis intymaus moteriško ryšio akimirkomis, 
kurios kontrastuoja su šalta socialistinės Vengrijos atmosfera, duodančia 
pagrindą klaidingam savęs suvokimui.

Režisierė: Márta Mészáros; scenarijaus autoriai: Ferenc Grunwalsky, Gyula Hernádi, 
Márta Mészáros; operatoriai: Lajos Koltai, Márta Mészáros; vaidina: Katalin Berek, 
Gyöngyvér Vigh, László Szabó; 1975 m., 89 min, Vengrija. Rodomas iš 35mm juostos.

Kai po vienos nakties Katarina Blum karštai įsimyli tariamą teroristą, jos 
ramus ir sklandus gyvenimas ima po truputį griūti. Netikėtai tapusi įtaria-
mąja, Katarina tampa nuožmios policijos ir bulvarinės spaudos šmeižto 
kampanijos auka. Negailestingi tardymai ir kaltinimai kėsinasi ne tik į Ka-
tarinos orumą, bet ir į sveiką protą. Kartu su Volkeriu Schlöndorffu kurtas 
pirmasis Margarethe’os von Trottos ilgametražis filmas pagal Heinricho 
Böllo romaną – tai šiandien ne mažiau nei Raudonosios armijos frakcijos 
gyvavimo laikais aktualus komentaras apie asmeninę laisvę, aštriai kriti-
kuojantis valstybės galią ir efektingas žiniasklaidos manipuliacijas. 

Režisieriai: Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta; scenarijaus autoriai: Volker 
Schlöndorff, Margarethe von Trotta, pagal Heinricho Böllo romaną; operatorius:
Jost Vacano; vaidina: Angela Winkler, Mario Adorf, Dieter Laser; 1975 m., 106 min, 
Vakarų Vokietija. Rodomas iš 35mm juostos.

RUGPJŪČIO 25 D., KETVIRTADIENĮ, 18 VAL.

Dialogas #1: 
Žvilgsnis
Pristato programos kuratorės

Mantė Valiūnaitė ir Aistė Račaitytė

Įvaikinimas
(Örökbefogadás, 1975 m.)

Prarasta Katarinos Blum garbė
(Die verlorene Ehre der Katharina Blum, 1975 m.)
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Panašiu laikotarpiu kūrusių režisierių 
Margarethe’os von Trottos ir Mártos 
Mészáros filmus sieja ne tik dėmesys moters 
vaidmeniui visuomenėje, bet ir paprastos 
kasdienybės stebėjimas. Autorių filmai 
neretai nukelia į jų sukūrimo metų politinę 
ir socialinę realybę, tuomet aktualias 
situacijas, kurios šiandien mums yra svarbūs 
laiko ženklai, liudijantys apie gyvenimą 
skirtingose geležinės uždangos pusėse. 

Juli, jauna išsiskyrusi moteris, atvyksta į miestą dirbti liejykloje. Čia ją 
iš pirmo žvilgsnio įsimyli darbų vadovas Janošas. Iš pradžių atstūmusi 
vyro dėmesį, Juli palengva įsimyli. Nors charakterių ir lūkesčių skirtumai 
komplikuoja poros santykius, abipusis meilės ir paramos ilgesys juos laiko 
drauge. Tačiau kai Juli pastoja, Janošas neatlaiko spaudimo ir Juli dar kartą 
lieka viena. Jos ryžto gimdyti nekeičia nei nepasisekusios meilės, nei vi-
suomenė, kurioje moterys suvokiamos kaip reikmuo, įsitikinimai. Devynis 
laukimo mėnesius Juli gyvena tvirtai ir ryžtingai. Tai filmas ne apie jaunų 
žmonių meilės konfliktą, o apie du susikertančius požiūrius į gyvenimą, 
taip pat tai vienas įsimintiniausių moters, tvirtai prisirišusios prie savo 
įsitikinimų, portretų kino istorijoje.

Režisierė: Márta Mészáros; scenarijaus autoriai: Gyula Hernádi, Ildikó Kórody, Márta 
Mészáros; operatoriai: János Kende; vaidina: Lili Monori, Jan Nowicki, Gyula Szersén; 
1976 m., 88 min, Vengrija. Rodomas iš 35mm juostos.

Seserys Mariana ir Juliana augo pokariu, dar vadinamu švininiais laikais. 
Jos ir panašios, ir skirtingos, abi kovoja už žmonių teises, tačiau eina 
nesuderinamais keliais. Juliana, populiaraus feministinio žurnalo kores-
pondentė, nuoširdžiai tiki, kad vienintelis būdas pasiekti socialinius 
pokyčius – nuodugniai tyrinėti ir viešinti situacijas, o Mariana – teroristė, 
įsitikinusi, kad radikalūs veiksmai ir smurto baimė gali pakeisti pasaulį. 
Kai Mariana patenka į kalėjimą, Juliana pradeda keisti savo požiūrį, ir,
nepaisydama aplinkinių nepritarimo, imasi padėti seseriai. Filmas sukur-
tas remiantis tikra seserų Enslein istorija.

Režisierė: Margarethe von Trotta; scenarijaus autorė: Margarethe von Trotta; operatorius: 
Franz Rath; vaidina: Jutta Lampe, Barbara Sukowa, Rüdiger Vogler; 1981 m., 106 min,
Vakarų Vokietija. Rodomas iš 35mm juostos.

RUGSĖJO 8 D., KETVIRTADIENĮ, 18 VAL.

Dialogas #2:
Kasdienybė
Pristato kino kritikė Živilė Pipinytė

Devyni mėnesiai
(Kilenc Hónap, 1976 m.) 

Švininiai laikai
(Die bleierne Zeit, 1981 m.)
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Abiejų režisierių filmuose didelis 
dėmesys skiriamas istorijai. Politiniai, 
socialiniai reiškiniai dažnai įpinami į 
autobiografinius ar biografinius naratyvus, 
kurie, glaudžiai susieti su objektyviais 
faktais, perteikia svarbiausius Vengrijos ir 
Vokietijos XX amžiaus įvykius. Mártos 
Mészáros ir Margarethe’os von Trottos 
rekonstruojamos istorijos centre atsiranda 
dažnai nutylėtas moterų vaidmuo.

Pirmoji trilogijos „Dienoraščiai“ dalis nukelia į 5-ąjį dešimtmetį. Pasakoja-
ma paauglės Juli (Zsuzsa Czinkóczi), režisierės alter ego, grįžimo iš Rusijos 
į Vengriją istorija. Ji apsistoja pas tetą Magdą, sparčiai kylančią karjeros 
laiptais komunistų partijoje. Greitai paaiškėja, jog šių dviejų moterų po-
zicijos radikaliai skiriasi. Juli susižavi Jánosu (Jan Nowicki), kovojančiu už 
revoliucines idėjas. Autobiografinis šio filmo matmuo sumania kino kalba 
pakylėjamas į makroistorijos perteikimą, pasitelkiant mikroistorijų analizę. 
Tačiau Márta Mészáros taip pat kvestionuoja istorinę reprezentaciją kine. 
Filmas sovietinės cenzūros buvo padėtas ant lentynos geram dešimtmečiui.

Režisierė: Márta Mészáros; scenarijaus autorė: Márta Mészáros; operatorius: Nyika Jancsó; 
vaidina: Zsuzsa Czinkóczi, Jan Nowicki, Anna Polony; 1984 m., 102 min, Vengrija. 
Rodomas iš 35mm juostos.

Biografiniame filme vaizduojamas asmeninis ir politinis Rosos Luxemburg 
gyvenimas. Šis Margarethe’os von Trottos pasirinkimas neatsitiktinis –
režisierė ir ankstesniuose filmuose siekė atspindėti politinius įvykius 
Vokietijoje per svarbių moterų portretus. Šįkart režisierė žvelgia į XX a. 
pradžią Vokietijoje, Pirmąjį pasaulinį karą ir socialistinio judėjimo užgimi-
mą. Rosa Luxemburg buvo puiki žurnalistė, oratorė, arši karo oponentė. 
Kuomet Vokietijos socialdemokratai pritarė Pirmajam pasauliniam karui, 
Rosa Luxemburg kartu su Karlu Liebknechtu ir Francu Meringu įkūrė 
„Spartako lygą“ – radikalių kairiųjų judėjimą. Už šį vaidmenį Barbara 
Sukowa Kanų kino festivalyje pelnė geriausios aktorės apdovanojimą.

Režisierė: Margarethe von Trotta; scenarijaus autorė: Margarethe von Trotta; operatorius: 
Franz Rath; vaidina: Barbara Sukowa, Daniel Olbrychski, Otto Sander; 1986 m.,
122 min, Vakarų Vokietija, Čekoslovakija. Rodomas iš 35mm juostos.

RUGSĖJO 29 D., KETVIRTADIENĮ, 18 VAL.

Dialogas #3:
Istorija
Pristato kino istorikė

Lina Kamniskaitė-Jančorienė

Dienoraštis mano vaikams
(Napló gyermekeimnek, 1984 m.)

Rosa Luxemburg
(Die Geduld der Rosa Luxemburg, 1986 m.)
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Epochoje, kuomet kino sfera, rodos, 
priklausė išskirtinai vyrams, Margarethe’os 
von Trottos ir Martos Mészáros ambicijos 
tapti kino režisierėmis jau savaime buvo 
savotiškas maištas, todėl nenuostabu, kad 
beveik visų jų filmų herojės maištauja 
atvirai arba viduje. Režisierių kūrybą 
sieja nuolatinė priešprieša tarp laisvės ir 
teisingumo siekiančio individo bei represyvios 
istorinės, politinės ir socialinės situacijos. 

Šiame autobiografiniame kūrinyje Mészáros tęsia filme „Dienoraštis 
mano vaikams“ pradėtą istoriją. 1953 m. Juli, jau pilnametė, vis dar yra 
savo pamotės, aistringos partinės marionetės priežiūroje. Per stalinisti-
nius valymus praradusi savo mylimąjį, Juli siekia savo svajonės tapti kino 
režisiere Maskvos kino institute. Tačiau jos ištikimybė dokumentinei 
tiesai neramina partinius Budapešte. Siužetas tęsiasi iki 1956 m. Ven-
grijos sukilimo. Pasitelkdama individo aistras, Mészáros kuria ryžtingą 
trauminės savo šalies praeities portretą, tačiau jos tikslas nėra dėlioti 
kritines istorijos suvokimo gaires. Filme jungiami psichologinės dramos 
ir kino kronikos elementai leidžia žiūrovams jas dėliotis patiems, patiriant 
istoriją tarsi esamuoju laiku, su to meto dvejonėmis ir sumišimu.

Režisierė: Márta Mészáros; scenarijaus autoriai: Márta Mészáros, Éva Pataki; operatorius: 
Nyika Jancsó; vaidina: Zsuzsa Czinkóczi, Jan Nowicki, Anna Polony; 1987 m.,
141 min, Vengrija.

Norėdama išsaugoti savo sukurtą alternatyvų vaikų darželį nuo bankroto 
(pastate norima adidaryti striptizo klubą), Krista Klages apiplėšia banką, 
nes šventai tiki, kad teisingumas esamoje visuomenėje gali būti pasie-
kiamas tik per prievartą. Kai nusikaltimo bendražygius pakerta policija, 
likusi viena ji beldžiasi į pažįstamo pastoriaus ir vaikystės draugės duris. 
Nepavykus jų įtikinti prisidėti prie pinigų pervedimo operacijos, ji bėga 
slapstytis į Portugaliją. Tačiau vaisių plantacijose Krista Klages neranda 
ramybės, o grįžusią į Vokietiją ją sučiumpa policija, tačiau moters istorija 
čia nesibaigia. Pagal tikrus įvykius sukurtas filmas nagrinėja radikalias 
8-ojo dešimtmečio socialines ir politines idėjas.

Režisierė: Margarethe von Trotta; scenarijaus autoriai: Margarethe von Trotta, Luisa 
Francia; operatorius: Franz Rath; vaidina: Tina Engel, Silvia Reize, Katharina Thalbach; 
1978 m., 88 min, Vakarų Vokietija. Rodomas iš 35mm juostos.

SPALIO 27 D., KETVIRTADIENĮ, 18 VAL.

Dialogas #4:
Maištas

Pristato kino kritikė Santa Lingevičiūtė

Dienoraštis mano mylimiesiems
(Napló Szerelmeimnek, 1987 m.)

Antrasis Kristos Klagės pabudimas
(Das zweite Erwachen der Christa Klages, 1978 m.)
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Mártos Mészáros ir Margarethe’os 
von Trottos filmų temos visuomet lieka 
ištikimos realiam kontekstui, juose 
dažnai pasakojami tikri istoriniai 
įvykiai per autobiografines ar biografines 
linijas. Šiame dialoge atkreipsime dėmesį, 
kaip vaidybinis kinas konstruojamas 
pasitelkiant dokumentinius kadrus, kokį 
svorį ir funkciją įgauna kronikos? Koks 
santykis sukuriamas tarp vaidybinio ir 
dokumentinio kino?

Trečiosios „Dienoraščių“ dalies centre – Rusijos invazija į Vengriją
1956 m. Šiame filme Márta Mészáros preciziškai jungia archyvinę 
medžiagą su inscenizacijomis, taip dar kartą kvestionuodama istorinės 
reprezentacijos vaidmenį vaidybiniame kine. Atviri filmo dokumentiniai 
kadrai ir stilistika užaštrina konfliktą tarp individualios ir kolektyvinės 
atminties. Juli atsiduria politinių įvykių sūkuryje, kuris rezonuoja su jos 
traumine vaikystės patirtimi.

Režisierė: Márta Mészáros; scenarijaus autoriai: Márta Mészáros, Éva Pataki; operatorius: 
Nyika Jancsó; vaidina: Zsuzsa Czinkóczi, Jan Nowicki, Mari Töröcsik; 1990 m., 119 min, 
Vengrija. Rodomas iš 35mm juostos.

Rytų Berlynas 1961-aisiais. Konradas, Sofija ir trys jų draugai planuoja pa-
bėgimą į Vakarų Berlyną. Mieste išdygusi siena greitai padalina visuomenę 
į du blokus. Deja, Konradas nespėja pabėgti ir mylimieji lieka skirtingose 
sienos pusėse. Jaunuoliai susitinka 1968 m. Prahoje, tačiau sovietų tankai 
įsiveržia numalšinti Prahos pavasario – įsimintini dokumentiniai kadrai 
įkontekstina dviejų jaunų žmonių likimus. Ši vokiečių politinė drama sub-
tiliai jungia dokumentinius kadrus bei stilizuotą vaidybinio kino kalbą ir 
tampa vienu atviriausių liudijimų apie kasdienį gyvenimą, kuriame Berlyno 
siena diktuoja kasdienybės sąlygas.

Režisierė: Margarethe von Trotta; scenarijaus autoriai: Margarethe von Trotta, Peter 
Schneider, Felice Laudadio; operatorius: Franz Rath; vaidina: Corinna Harfouch, 
Meret Becker, August Zirner; 1995 m., 115 min, Vokietija, Prancūzija, Šveicarija. 
Rodomas iš 35mm juostos.

LAPKRIČIO 16 D., TREČIADIENĮ, 18 VAL.

Dialogas #5:
Kronika

Pristato kinotyrininkė Natalija Arlauskaitė

Dienoraštis mano tėvams
(Napló apámnak, anyámnak, 1990 m.)

Pažadas
(Das Versprechen, 1995 m.)
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Abi režisierės savo filmuose pasakoja apie 
moteris, jų gyvenimus, politines pozicijas ir 
asmeninius pasirinkimus. Nors feministinis 
kinas dažnai lieka eksperimentinio kino „gete“, 
Márta Mészáros ir Margarethe von Trotta 
įrodo, kad naratyvinis kinas gali sėkmingai 
kelti moterų emancipacijos klausimus. Tad 
įdomu stebėti, kokį vaidmenį įgauna feminizmas 
kategorijų vengiančių režisierių kūrybiniuose 
sprendimuose. Siužetų centre atsiduriantys 
moterų tarpusavio santykiai atliepia skirtingas 
Rytų ir Vakarų realybes.

Pirmoji režisierės Mészáros kostiuminė drama vaizduoja Vengriją Antro-
jo pasaulinio karo metais. Jauną žydę Irènę (Isabelle Huppert) ir buržua-
zijos šeimos atstovę Szilviją (Lili Monori) sieja artima draugystė. Szilvia, 
ištekėjusi už karininko Ákos (Jan Nowicki), negali susilaukti vaikų, o nuo 
to priklauso jos teisė į tėvo palikimą. Ji įtikina Irène pagimdyti jai vaiką. 
Ankstesniuose vengrų filmuose jau buvo keliama žydų likimo Vengrijoje 
tema, tačiau vienintelė Mészáros antisemitizmo klausimą perkelė į vyro 
ir moters santykių plotmę. Filme daug archyvinės medžiagos, taip pat 
pačiame filmo naratyvo pasaulyje keliamas įvykių dokumentavimo ir isto-
rijos stebėjimo ekrane klausimas.

Režisierė: Márta Mészáros; scenarijaus autoriai: Ildikó Kórody, Jan Nowicki,
Márta Mészáros; operatorius: Elemér Ragályi; vaidina: Isabelle Huppert, Lili Monori,
Jan Nowicki; 1980 m., 105 min, Vengrija, Prancūzija. Rodomas iš 35mm juostos.

Seserys Maria ir Ana gyvena kartu. Nuo vaikystės jas sieja ypatingas 
ryšys, nors seserys visiškai skirtingos asmenybės: Maria beatodairiškai 
atsidavusi darbui, o Ana stengiasi pabaigti studijas ir yra finansiškai bei 
emociškai priklausoma nuo vyresnės sesers. Destruktyvūs seserų san-
tykiai ne pirmą kartą atsiduria Margarethe’os von Trottos filmo centre, 
tačiau šįkart režisierė didesnį dėmesį skiria ne politiniam kontekstui, bet 
moterų psichologijai ir tarpusavio santykiams. Švelnus, subtilus filmas 
apie emocinius kraštutinumus ir priklausomybę.

Režisierė: Margarethe von Trotta; scenarijaus autoriai: Margarethe von Trotta, 
Luisa Francia, Martje Grohmann, Wolfgang Bächler; operatorius: Franz Rath; 
vaidina: Jutta Lampe, Gudrun Gabriel, Jessica Früh; 1979 m., 95 min, Vakarų 
Vokietija. Rodomas iš 35mm juostos.

GRUODŽIO 1 D., KETVIRTADIENĮ, 18 VAL.

Dialogas #6:
Moterys

Pristato menotyrininkė Laima Kreivytė

Paveldėtoja
(Örökség, 1980 m.)

Seserys, arba laimės pusiausvyra
(Schwestern oder Die Balance des Glücks, 1979 m.)
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Atsieti menininką nuo namų – vietos ir 
kultūros, kurioje jis brendo ir formavo savo 
pažiūras – neįmanoma. Neretai, o ypač 
Margarethe’os von Trottos ir Martos Mészáros 
atveju, santykis su savo šaknimis pasireiškia 
maištu, tačiau šiame santykyje ryškus ir noras 
suprasti bei padėti. Von Trottos filme tai daro 
Hannah Arendt, o Mészáros filmo herojus 
Andras yra nesibaigiančiose savo namų ir 
Vengrijos, likusios jo atmintyje, paieškose.

Andras po ilgiau nei leista trukusios akademinės išvykos į Ameriką, 
kamuojamas nepakeliamo namų ilgesio grįžta į Vengriją. Tačiau čia ran-
dami namai visai kitokie nei prisiminimuose. Prarastas ryšys su buvusia 
meiluže bei kolegomis universitete jį pastūmėja namų ieškoti idiliškoje 
Vengrijos provincijoje, vaikystės kaime, tačiau vienintelis žmogus iš 
tiesų jaučiantis ir suprantantis Andras yra dešimtmetė Zuzi. Prieštarin-
gai prasidėjusi judviejų draugystė išauga į dviprasmybių kupiną tėvo ir 
dukters ryšį. Filmo perregimos seksualinės užuominos tokios subtilios ir 
natūralios, kad filmas lieka visiškai nekaltas. Mészáros kuria pesimistišką 
namų portretą – tai, kas buvo namai, nebeatpažįstama, tačiau ilgainiui 
tikruosius namus Andras ir Zuzi atras vienas kitame.

Režisierė: Márta Mészáros; scenarijaus autoriai: Ildikó Kórody, Márta Mészáros, 
operatorius; Lajos Koltai; vaidina: Zsuzsa Czinkóczi, Jan Nowicki, Anna Karina; 
1978 m., 108 min, Vengrija. Rodomas iš 35mm juostos.

Biografinė drama nukelia į vieną svarbiausių žydų kilmės vokiečių filo-
sofės ir politikos teoretikės Hannos Arendt profesinio gyvenimo etapų. 
1961 m. dienraščiui „The New Yorker“ Arendt raportavo iš Jeruzalėje 
vykusio nacio Adolfo Eichmano teismo. Jos įžvalgos tapo vienu įtakin-
giausių ir kontraversiškiausių filosofijos veikalų apie blogį, tuomet gimė ir 
garsusis Arendt konceptas „blogio banalumas“. Jungdama tikrus archy-
vinius kadrus iš teismo proceso su puikiai Barbaros Sukowos vaidinamos 
Arendt asmenine bei profesine kasdienybe, režisierė kuria įtraukiantį 
filmą apie mąstymą ir idėjų gimimą.

Režisierė: Margarethe von Trotta; scenarijaus autorė: Margarethe von Trotta, 
Pamela Katz; operatorė: Caroline Champetier; vaidina: Barbara Sukowa, 
Axel Milberg, Janet McTeer; 2012 m., 123 min, Vokietija, Liuksemburgas, 
Prancūzija, Izraelis.

GRUODŽIO 15 D., KETVIRTADIENĮ, 18 VAL.

Dialogas #7:
Namai

Pristato kino filosofas Nerijus Milerius

Tarsi namuose
(Olyan, mint otthon,  1978 m.)

Hannah Arendt
(2012 m.)
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