
„Mokėjimas susigyventi su nesėkmėmis ir siekti tikslų – 

štai tas sėkmingo žmogaus receptas“ 

 

„Aš esu Jonas. Ir aš kuriu filmus“, – štai taip man prisistatė 

charizmatiškasis kino režisierius Jonas Trukanas, mokslo 

duoną krimtęs būtent mūsų gimnazijoje. 

„Tikriausiai būtent šitie žodžiai mane geriausiai ir apibūdina“,- 

teigia jis.  

Kelintais metais baigėte mokyklą ir ar prisimenate savo 

klasės auklėtoją? 

Buvau 2008-2009 metų X laidos abiturientas ir mūsų 

auklėtoja buvo Rūta Smalytė, gerai prisimenu, kad  ji 

informatikos mokytoja. (Kokie atsiminimai?). Vidurinėje 

mokykloje  buvo visko (juokiasi). Gimnazijoje atsiminimai 

puikūs, kadangi jau visi buvome subrendę žmonės, leidomės į 

kalbas su auklėtoja, tad problemų lyg ir nebuvo. 

Kuo svajojote būti, besimokydamas mokykloje, ir ar tos svajonės realizavosi? 

Taip, kurti filmus pradėjau jau mokykloje ir ši veikla lydi mane iki šiol. Buvom trys draugai ir, 

turėdami vos po 15 metų, nusprendėm, kad norime pradėti filmuoti. Tokių filmavimų karjeros 

pradžia tapo įvairūs mokykliniai renginiai. Filmavom, filmavom, viską nešėm pavaduotojai 

Daivai ir... Kažkaip „užkabino“ ši veikla. Greitai aš nusprendžiau būsiąs režisieriumi, vienas iš 

mūsų trijulės nusprendė norįs siekti video operatoriaus karjeros – būtent tai paskatino domėtis 

filmais profesionaliau, mokykloje vyko kelios organizuotos mūsų filmų peržiūros. 

Ar išsipildė partnerių ambicijos? 

Visi trys dirbame kino sferoje. Aš- režisierius, video operatorius tapo fotografu, trečias draugas 

taip pat dirba kino industrijoje – vaikiškos ambicijos pildosi (šypsosi). 

Kur siekėte aukštojo išsilavinimo? 

Kadangi buvau jau apsisprendęs, po mokyklos baigimo išvažiavau studijuoti į Didžiąją Britaniją, 

sėkmingai baigiau režisūrą ir grįžau gyventi į Lietuvą. 

Ką šiuo metu veikiate? Kiek reikėjo įdėti pastangų tam, kad pasiektumėte tokį lygį? 

Turiu kelias nišas, iš kurių gyvenu. Viena svarbiausių yra reklamos režisūra – iš to aš uždirbu 

pinigus. Dirbu tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, šia veikla užsiimu jau šešerius metus, nes tai, deja, 

yra vienas iš nedaugelio būdų šioje profesijoje užsidirbti. Kinas nėra toks pelningas. Galima 

teigti, kad esu paniręs į režisieriaus amplua net laisvalaikiu – dirbu, dirbu, dirbu, o kai atsiranda 

laisvo laiko, režisuoju savo filmus. Tai, aišku, yra didžiulė mano  aistra, turiu daug idėjų, bet 



neverta pamiršti, kad vienu dubliu filmas nesukuriamas. Šis hobis reikalauja pastangų ir laiko – 

vieno filmo režisavimas gali užimti vienerius ar dvejus metus tam, kad būtų kokybiškai sukurtas.  

Visai neseniai savo jėgas pradėjau bandyti virtualiame pasaulyje – bandom kurti virtualius 

žaidimus. (Oho, netikėtas šuolis). Iš tiesų, tai ne mums įprasti žaidimai, tai filmavimas 360 

laipsnių kameromis, reikia visą vaizdą perkelti į virtualią realybę, padailinti naudojant 

kompiuterinę grafiką. Išeis toks pusiau žaidimas, pusiau filmas.  

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui? 

Hmm... tikrai sunkus klausimas. Pagrindiniu dalyku įvardinčiau gebėjimą siekti savo tikslų. Jeigu 

tokį turi, turėk valios ir užsispyrimo jį pasiekti. Gyvenimas yra kupinas nusivylimų ir tai 

suprantame baigę mokyklą, dažnai nusiviliame, bet vis tiek yra labai svarbu neužmiršti savęs 

kaip asmenybės. Nesėkmės yra natūrali gyvenimo dalis ir su tuo reikia susigyventi siekiant 

aukštų tikslų – tai sėkmingų žmonių receptas. 

Jau minėjote, kad filmuoti pradėjote būdamas moksleiviu. Ar yra dar kokių nors dalykų, kur 

mokykla turėjo vaidmenį jūsų asmenybės formavimuisi?  

Iš tikrųjų, man labai daug padėjo lietuvių kalbos pamokos, bet ne dėl pačios programos, ką mes 

mokėmės, o galbūt dėl to, kad turėjom labai geras mokytojas. (Kokia mokytoja jums dėstė?) 

Roma Prajaraitė, prieš ją - Živilė. Su jomis visada buvo galima susitarti, pasikalbėti ne tik apie 

tai, ką reikia skaityti, bet ir apie knygas iš esmės. Šios mokytojos padėjo man atrasti keletą 

neišdildomą įspūdį palikusių knygų, kurių, galbūt, man reikėjo paauglystės periodu. Man atrodo, 

kad tai yra labai svarbu, ir už tai aš joms esu dėkingas. Kalbant apie kitus dalykus ir interesus, 

galiu pasakyti, kad turėjome savo grupę mokykloje, aš buvau gitaristas (juokiasi). Mes 

susirinkdavom tam, kad pagrotumėme renginiuose, buvo smagu. Tikriausiai svarbiausias 

dalykas yra tas, kad būtent su mokykloje sutiktais žmonėmis aš pažinau kiną laikydamas 

kamerą rankose. 

Kokius mokytojus prisimenate ir kodėl? Gal turite šmaikščių istorijų? 

Prisimenu Romą ir tą įvykį, kaip išnešėm  lentą iš kabineto prieš jos pamoką ir vėliau visą 

pamoką vyko detektyvinė lentos paieška (juokiasi). Iš tiesų, ji buvo ir,  tikiu, iki šiol yra nuostabi 

mokytoja. Nesimokiau jokių tiksliųjų mokslų, buvau pasirinkęs gamtos mokslus ir matematikos B 

kursą, nes tiesiog esu negabus skaičiams. Nors pavaduotoja Daiva man pamokų nevesdavo, su 

ja praleidom tikrai nemažai laiko įvairiuose renginiuose. Jau dabar nebedėstanti istorijos 

mokytoja, vardu Nelė, irgi buvo neįtikėtinai gera mokytoja. Anglų k. mokytoją Nidą prisimenu, 

nes anglų kalbos žinios man pravertė studijuojant Anglijoje. 

Atėjote turėdamas tikslą pakalbinti dabartinius gimnazistus savo naujam filmui. Iš kur kilo 

idėja filmui apie mokyklą ir kaip jis atrodys? 

Savo gyvenime aš esu surežisavęs daug filmų, bet... Kuo tampi vyresnis, tuo labiau atsigręži į 

praeitį. Būdamas 23-24-ių metų negalvojau apie mokyklą, o dabar, kai man yra beveik 

trisdešimt, vis prisimenu: „O kaip ten būdavo mokykloj? Kokios skaudžios ir kokios linksmos 

patirtys mane ten lydėjo?“ Galvodami apie mokyklinius laikus mes prisimename daugybę 



keisčiausių ir įdomiausių epizodų. Buvo tiesiog įdomu palyginti, kaip mokykla atrodo dabar, 

matyti ją klausant jaunų žmonių pasakojimų. Bus ... siaubo filmas (šypsosi). Na, gal ne siaubo, 

bet įtemptas. Pažiūrėsim dar. Tai visai nereiškia, kad mano patirtys mokykloje buvo baisios, 

atvirkščiai, jos buvo labai geros. Bet filmas, kaip ir kiekvienas meno kūrinys, turi atspindėti 

kūrėją, būtent aš dabar esu tame gyvenimo etape, kai labai dažnai prisimenu mokyklą. 

Ko palinkėtumėte jauniesiems daukantiečiams? 

Palinkėjimas... Aš prisimenu, kad mokykloje būdavo smagu. Be abejo, tai - žinios, mokslai, 

prisimenu ir tai, kad aš norėjau eiti į mokyklą ir dėl mokytojų, ir dėl mokyklos atmosferos. 

Šiandien į ją sugrįžęs matau, kad mokykla nepasikeitė, tad tikriausiai palinkėčiau neprarasti 

geros mokyklos auros, o ji tikrai yra, ji tikrai jaučiama!  

Dėkoju jums už tokį šiltą pokalbį! 

 


