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film, like other arts, cannot remain on the 
sidelines of social events. Film history has 
a number of examples where not only film 
schools, but also individual films have changed 
views of whole generations: to themselves 
and to the world surrounding them, which in 
turn ignited world-wide social movements and 
played a role in various social groups’ status 
change. This has never been more relevant 
than in our age of audiovisual language.

I am glad that the organizers of Human 
Rights Film Festival “Inconvenient Films” 
have chosen documentary as a flag carrier of 
social change. It is not an easy choice. How-
ever, the festival attracts wide audiences to 
cinema halls every year which buries the myth 
that documentary cannot be spectator-ori-
ented, loved and welcome. Rich program of 
the festival introduces versatile view of the 
world we live in, constantly invites for reflec-
tion and gives more questions than answers.  
It is a very important part of this festival’s 
mission year by year supported by Ministry 

of Culture of the Republic of Lithuania.
I wish you inspiring films, meaningful dis-

cussions and memorable meetings in this 
year’s festival.

Šarūnas Birutis
Minister of Culture of the Republic of 
Lithuania, Patron of the 9th International 
Human Rights Documentary Film Festival 
“Inconvenient Films”

Gerbiami festivalio 
„Neptogus kinas” 
organizatoriai, 
žiūrovai ir svečiai,

kinas, kaip ir kiti menai, negali likti socialinių 
įvykių nuošalyje. Kino istorijoje nemažai pa-
vyzdžių, kuomet ne tik kino mokyklos, bet ir 
atskiri filmai pakeitė ištisų kartų požiūrį į save 
ir į juos supantį pasaulį, privertė įsisiūbuoti 
plačius visuomeninius judėjimus, padarė įtaką 
įvairių socialinių grupių statuso pokyčiams. Tai 
kaip niekada aktualu šiandien, kai audiovizuali-
nė kalba mus supa kiekviename žingsnyje.

Džiaugiuosi, kad tarptautinio žmogaus teisių 
kino festivalio „Nepatogus kinas“ organiza-
toriai socialinių pokyčių vėliavnešiu pasirinko 
dokumentinį kiną. Tai nėra lengvas pasirinki-
mas, tačiau festivalio sėkmė ne vienerius me-
tus pritraukiant gausų žiūrovų būrį į kino sales 
griauna mitą apie tai, kad dokumentinis kinas 
negali būti žiūroviškas, mėgiamas ir laukiamas. 
Turtinga festivalio programa kasmet pristato 
įvairialypį mus supančio pasaulio vaizdą, kviečia 
nuolatinei refleksijai ir užduoda daugiau klausi-
mų, nei pateikia atsakymų. Tai yra ypač svarbi 
šio festivalio misijos dalis, kurią ne vienerius 
metus palaiko ir Lietuvos Respublikos Kultūros 
ministerija. 

Linkiu įkvepiančių filmų, prasmingų diskusijų 
ir įsimintinų susitikimų šių metų festivalyje.

Šarūnas Birutis 
Lietuvos Respublikos Kultūros ministras, 
9-ojo Tarptautinio žmogaus teisių dokumenti-
nio kino festivalio „Nepatogus kinas“ globėjas 

Dear organizers, 
viewers and guests of 
“Inconvenient Films” 
festival,
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Dear fans and organizers 
of “Inconvenient Films” 
festival, filmmakers and 
distributors,

let me extend my sincere congratulations 
to organizers, participants and audience of 
this international human rights documentary 
festival “Inconvenient Films”! I am glad that 
this, the largest and the only one in the Baltic 
States, documentary film festival not only 
highlights the most acute problems of the 
world, but also invites to discuss Lithuania’s 
response to today›s global challenges. 

Poverty, social and wealth inequalities, 
forced migration, authoritarian regimes and 
human oppression - all this is true in both 
neighboring countries surrounding us and 
reaches us from distant regions of the world. 
Global challenges require even greater our 
efforts, that is why it is crucial to seek the 
response together - both in movies and in 
meetings and discussions with the filmmakers. 

While thanking the organizers of «Incon-
venient Films» for their invitation to discuss 
global issues, for their contribution to develop 
and strengthen civil society in Lithuania, I wish 
the festival long years of existence, and the 
audience - good impressions and perceptions 
that each of us can contribute to a better 
world.

Linas Linkevičius
Minister of Foreign Affairs of the Republic 
of Lithuania

Gerbiami festivalio 
„Nepatogus kinas“ 
gerbėjai ir organizatoriai, 
filmų kūrėjai ir platintojai, 

nuoširdžiai sveikinu jau tradiciniu tapusio do-
kumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“ 
organizatorius, dalyvius ir žiūrovus! Džiaugiuo-
si, kad šis, didžiausias ir vienintelis toks Baltijos 
šalyse, dokumentinių filmų festivalis ne tik 
nušviečia opiausias pasaulio problemas, bet 
ir kviečia aptarti Lietuvos atsaką į šiandienos 
pasaulio iššūkius.

Skurdas, socialinė ir turtinė nelygybė, 
priverstinė migracija, autoritariniai režimai ir 
žmonių priespauda – visa tai aktualu tiek mus 
supančiose kaimynėse šalyse, tiek pasiekia 
mus ir iš tolimesnių pasaulio regionų. Pasau-
liniai iššūkiai reikalauja vis didesnių visų mūsų 
pastangų, todėl ypač svarbu, kad šio atsako 
ieškotume bendrai – tiek filmuose, tiek susiti-
kimuose, tiek diskusijose su filmų kūrėjais. 

Dėkodamas „Nepatogaus kino“ organiza-
toriams už jų kvietimą diskutuoti globaliais 
klausimais, už indėlį ugdant ir stiprinant Lietu-
vos pilietinę visuomenę, linkiu festivaliui ilgų 
gyvavimo metų, o žiūrovams – gerų įspūdžių ir 
suvokimo, kad kiekvienas mūsų gali prisidėti, 
kad pasaulis taptų geresnis.

Linas Linkevičius
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų
ministras
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Mieli „Nepatogaus kino“ 
žiūrovai,

džiaugiuosi, kad jau devintą rudenį iš eilės Vil-
nius tampa gero dokumentinio kino namais. 
Per šiuos metus iš nišinio renginio „Nepatogus 
kinas“ išaugo į autoritetingą ir brandų kino 
festivalį.

„Nepatogus kinas“ įkūnija dokumentinio 
žanro esmę – realius žmones ir įvykius vaiz-
duojantis filmas privalo būti nepatogus, antraip 
tai jau netikra dokumentika. Sau artimą klausi-
mą „Nepatogiame kine“ ras kiekvienas –  
kutenančiai nejaukūs žmogaus ir visuomenės 
gyvenimo aspektai čia ne tik nelieka nutylėti, 
bet iš paraščių ištraukiami į ryškią prožektorių 
šviesą. Žmogaus gyvenimo didybė ir menku-
mas, prasmė ir absurdiškumas, gailestingumas 
ir žiaurumas – tuo alsuoja rinktinės „Nepato-
gaus kino“ juostos. Tokie filmai kartais geriau 
nei paskaitos ar seminarai augina žmogų, 
stiprina supratingumą ir sąmoningumą, kurio 
kartais vis dar pritrūkstame kiekvienas atskirai 
ir visi kaip Lietuvos visuomenė.

Dėkoju festivalio organizatoriams už jų 
kūrybiškumą ir dideles ambicijas, padariusias 
„Nepatogų kiną“ tuo, kuo jis dabar yra, bei 
linkiu toliau augti, ieškoti dar nepatogesnių, 
nutylėtų ir netikėtų temų.

Žiūrovus kviečiu iš anksto neteisti, įsiklausyti 
ir suprasti. Nepatogaus ir prasmingiems dar-
bams įkvepiančio kino! 

Remigijus Šimašius
Vilniaus miesto meras

Dear viewers of 
“Inconvenient Films”,
 
I am pleased that for the ninth consecutive 
year in autumn Vilnius becomes home of good 
documentary films. During these years, the 
niche event Inconvenient Films has grown into 
a mature and authoritative film festival.

“Inconvenient Films” embodies the es-
sence of the documentary genre - the film 
portraying real people and events must be 
uncomfortable, otherwise it is already a fake 
documentary. In “Inconvenient Films” every-
one will find a relevant issue - titillating un-
comfortable aspects of human and social life 
are not concealed, they are pulled up from the 
margins into a bright spotlight. “Inconvenient 
Films” present greatness and insignificance, 
meaning and absurdity, cruelty and mercy of 
human life. Such films sometimes nurture a 
human being better than lectures or seminars, 
strengthen his understanding and awareness 
what each of us individually and all the Lithua-
nian society sometimes are still lacking.

I thank the festival organizers for their 
creativity and great ambitions that had made 
the “Inconvienent Films” into what they are 
now, and wish to continue growing, looking 
for even more uncomfortable, concealed and 
unexpected topics.

I invite the viewers not to judge in advance, 
listen attentively and understand. I wish the 
inconvenient film inspires you for meaningful 
works! 

 
Remigijus Šimašius
Mayor of Vilnius City
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Mieli „Nepatogaus kino“ bičiuliai,
 
šių metų „Nepatogiame kine“ – per 50 labai 
skirtingų ir įvairių dokumentinio kino kūrinių. 
Tačiau kiekvienais metais rengiant festivalio 
programą mūsų neapleidžia mintis, kad tai nėra 
„tik“ filmai. Šie filmai atsirado iš milžiniško 
noro papasakoti svarbias istorijas ir iš nuošir-
daus tikėjimo, kad šios istorijos gali mus pakeis-
ti. Todėl jų kūrėjų ryžto ir kūrybiškumo negali 
sustabdyti  visuomenės daugumos nuomonė, o 
kartais – cenzūros ar kalėjimo grėsmė. 

Mes taip pat laikome savo pareiga padaryti 
taip, kad festivalis neapsiribotų tik filmais. 
Todėl šiemet kviečiame į pokalbius su daugiau 
kaip 20 užsienio svečių ir daugiau kaip 20 fil-
mų seansus papildančių renginių.

Linkime įsimintinio ir įkvepiančio festivalio 
bei dėkojame visiems rėmėjams, partneriams 
ir festivalio bendruomenei už galimybę išlaikyti 
festivalį plačiai atvertomis durimis kiekvienam 
Lietuvos žiūrovui.

Festivalio organizatorių vardu,
Gediminas Andriukaitis
Festivalio Nepatogus kinas direktorius

Dear friends,
 
we are excited to present you the programme 
of over 50 films at this year’s festival edition. 
Every year we are preparing the festival pro-
gramme driven with an idea, that these are not 
“just” films. They come from a strong desire 
to tell important stories and sincere belief that 
these stories can really make a difference. 
Most probably this is the reason why neither 
public opinion, nor risk of being silenced pre-
cludes these filmmakers from finding the most 
creative and thought provoking ways to tell 
their stories.

We also consider it our duty to make the 
festival not “just” presentation of movies. 
Therefore, this year we invite our viewers to 
discussions with more than 20 international 
guests, filmmakers and activists and more than 
20 side events of the festival.

We wish you a memorable and inspiring 
festival! We also thank all the sponsors and 
supporters of the festival for the possibility to 
keep the doors of the festival open for every-
one. 

 
On behalf of the festival team,
Gediminas Andriukaitis
Director of the festival

Svekinimo žodžiai   Welcoming Remarks
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Žmogaus teisių kino festivalis „Nepatogus 
kinas“ prisijungia prie tarptautinės kampanijos, 
reikalaujančios Rusijos vyriausybės paleisti 
Ukrainos režisierių Olegą Sentsovą. 2015 m. 
rugpjūčio mėnesį Rusijos Federacijos teismas 
skyrė režisieriui 20 metų kalėjimo už „te-
roristinį pobūdį turinčių nusikalstamų veikų 
atlikimą“. Nepriklausomų nevyriausybinių 
organizacijų ir žmogaus teisių ekspertų nuo-
mone, Sentsovo teisminio proceso metu buvo 
grubiai pažeista teisė į teisingą ir nešališką teis-
mą: pagrindinis liudininkas, kurio parodymais 
rėmėsi kaltintojai, vėliau atsiėmė savo žodžius 
tvirtindamas, kad liudijimas buvo išgautas 
panaudojus spaudimą. Pats Olegas Sentsovas 
teigė, kad tyrimo metu buvo kankinamas ir 
verčiamas prisipažinti. 

Olegas Sentsovas gimė Ukrainoje 1976 m., 
mokėsi Kijevo ekonomikos universitete. Jo 
pirmasis pilnametražis filmas „Žaidėjas“ („Ga-
mer“) pelnė ne vieną apdovanojimą ir buvo 
parodytas daugiau kaip 30 tarptautinių kino 
festivalių. 2013 m. prasidėjus Euromaidano 
protestams Kijeve režisierius sustabdė savo 
naujo filmo gamybą, prisijungė prie demons-
tracijų ir tapo „Automaidano“ grupės nariu, su 
kuria tiekė maistą ir būtinus reikmenis Ukrai-
nos kariams karinėse bazėse Kryme. Sentsovas 
teigė, jog Rusijos veiksmai Kryme yra neteisėti 
ir tai pavadino Krymo aneksija. 

Kartu su tarptautine kino bendruomene 
„Nepatogus kinas“ siekia atkreipti dėmesį 
į šį politizuotą teismą ir reikalauja teisingo, 
nešališko visų aplinkybių ištyrimo bei Olego 
Sentsovo paleidimo.

“Inconvenient Films” is joining the interna-
tional campaign, demanding the release of 
the Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov, who 
was sentenced by the Russian court to 20 
years in August, 2015, for “crimes of a ter-
rorist nature”. The court issued a sentence 
in a process, which was widely recognized as 
unfair, the main witness for the prosecution, 
retracted his testimony, saying it was given 
under duress, substantial allegations of torture 
and mistreatment of Sentsov were presented 
in the court. “Inconvienient Films” decided to 
name Oleg Sentsov an honorary member of 
this year’s International Competition Jury.

Oleg Sentsov was born in Ukraine in 1976 
and was educated at the Kiev National Eco-
nomic University 1993-1998. He made his 
feature debut GAMER in 2011. The film 
screened at over 30 international film festi-
vals, winning numerous prizes in the process. 
After the November 2013 breakout of the 
Euromaidan protests in Kiev Sentsov became 
an activist of “AutoMaidan” and during the 
2014 Crimean crisis he helped deliver food 
and supplies to Ukrainian servicemen trapped 
in their Crimean bases. Sentsov stated that he 
did not recognize the Russian annexation of 
Crimea and the “Russian Federation military 
seizure of the Crimea”. He was arrested in 
May 2014 by the Russian Federal Security 
Service on suspicion of plotting terrorist acts 
in Crimea, was sent to Moscow and placed in 
jail as dangerous extremist.

oleg SenTSov
režisierius-Garbės narys (Ukraina)
honorary Member (Ukraine)

Vertinimo komisija   The Jury
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Debra Zimmerman nuo 1983 m. yra organiza-
cijos „Women Make Movies“, įsikūrusios Niu-
jorke, vadovė. Per jos vadovavimo laikotarpį ši 
organizacija išaugo į didžiausią moterų kuriamų 
filmų ir filmų apie moteris platintoją pasaulyje. 
„Women Make Movies“ padėjo šimtams kino 
kūrėjų ir taip sulaukė pripažinimo tarptautiniu 
mastu. Per pastaruosius aštuonerius metus 
„Women Make Movies“ programos filmai pelnė 
ne vieną prizą, buvo ne karta nominuoti JAV 
kino akademijos apdovanojimuose.

Debra Zimmerman yra vedusi kino meis-
triškumo kursus tarptautiniuose „Sundance“, 
MIPDOC ir „Reel Screen“ filmų festivaliuose, 
taip pat ir kituose Europos, Afrikos, Azijos 
ir Pietų Amerikos festivaliuose. Debra yra 
glaudžiai susijusi su Amsterdamo dokumenti-
nių filmų festivaliu (IDFA) kaip vasaros filmų 
akademijos lektorė. Ji taip pat ne kartą buvo 
įvairių festivalių (taip pat ir prestižinio Leipcigo 
filmų festivalio) komisijos narė, yra dirbusi 
„Ex-oriente“ filmų dirbtuvėse Vienoje, Šefildo 
kino festivalyje „DocuFest“ ir Nacionalinės 
Latino nepriklausomų kūrėjų sąjungos akade-
mijoje. Debra Zimmreman yra gavusi Niujorko 
„Moterys kine ir televizijoje“ Loreen Arbus ap-
dovanojimą ir 2013 metais festivalio „HotDo-
cs“ Doc Mogul titulą, skiriamą tiems, kurie 
„per savo gyvenimą įnešė reikšmingą indėlį, 
skatinant kūrybinį dokumentinio kino industri-
jos gyvybingumą savo šalyje ir už jos ribų“.

debRa 
ZimmeRman 
organizacijos „Women 
Make Movies“ vadovė
Executive director of 
“Women Make Movies” 
(USA)

Debra Zimmerman has been the Executive 
Director of “Women Make Movies”, a 
non-profit NY based film organization that 
supports women filmmakers, since 1983. 
During her tenure it has grown into the largest 
distributor of films by and about women in 
the world. WMM’s internationally recognized 
Production Assistance Program has helped 
hundreds of women get their films made. Films 
from WMM programs have been nominated or 
won Academy Awards for the last eight years.

Debra Zimmerman has been closely affilia-
ted with the International Documentary Film 
Festival Amsterdam (IDFA) as the co-host 
of the Talk of the Day and as a tutor for their 
Summer Film Academy. She has been on the 
juries of festivals around the world including 
Leipzig International Documentary Film 
Festival, among others. In addition, she has 
mentored filmmakers at the Ex-Oriente Film 
Workshop in Vienna, the Sheffield DocuFest 
and for many years at the National Alliance 
of Latino Independent Producers’ (NALIP) 
Academy. She is the recipient of New York 
Women in Film and Television’s Loreen Arbus 
Award and Hot Doc’s 2013 Doc Mogul Award, 
given to those who “over the course of their 
career has made an essential contribution to 
the creative vitality of the documentary indus-
try, both in his or her country or abroad.”

Vertinimo komisija   The Jury
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Emmanuel Chicon has been a journalist, a 
documentary film critic at L’Humanité be-
tween 1999 and 2007, and a radio producer 
at France Culture between 2003 and 2009 
(La Fabrique de l’Histoire, Sur les docks). 
After also being a programmer for the section 
“Great stories and aspects of society” at the 
FIPA, he has directed art videos for “Dans 
l’antre du chat” (2012) and “Start making 
sense” (2013), cultural manifestations organ-
ised by the HEAD in Geneva. He is a member 
of Sans Canal Fixe, an association which is 
active in the local distribution of documentary 
cinema through a monthly cine-club and a 
yearly festival. Since 2012, he also collabo-
rates with the Agence régionale du Centre 
pour le livre, l’image et la culture numérique 
(CICLIC) organising directing and editing 
workshops, and with the Upopi, université 
populaire des images.

emmanUel 
cHicon 
Festivalio „Visions du Réel“ 
programos sudarymo komisijos 
narys (Šveicarija)
Selection committee member 
at Visions du Réel festival since 
2007 (Switzerland)

Emanuelis Chicon dirbo žurnalistu ir doku-
mentinio kino kritiku leidinyje „L›Humanité“ 
(1999 - 2007), bei radijo laidų „La Fabrique 
de l›Histoire“ ir „Sur les docks“ prodiuseriu 
kanale „France Culture» (2003–2009). 
Būdamas festivalio „Festival International de 
Programmes Audiovisuels“ (FIPA) programos 
sudarymo komisijos nariu atrinkinėjo filmus 
programai „Great stories and aspects of so-
ciety“, taip pat yra sukūręs trumpametražius 
filmus „Dans l‘antre du chat“ (2012) ir „Start 
making sense“ (2013) kultūrinėse manifesta-
cijose, kurias rengė Ženevos dizaino ir menų 
universitetas (HEAD). Kaip organizacijos 
„Sans Canal Fixe“ narys jis taip pat prisideda 
prie alternatyvaus dokumentinio kino platini-
mo, o nuo 2012 metų, bendradarbiaudamas 
su „Agence régionale du Centre pour le livre, 
l‘image et la culture numérique“ (CICLIC) 
rengia režisūros ir montažo kūrybines dirbtu-
ves „Upopi, université populaire des images“ 
mokykloje.

Vertinimo komisija   The Jury
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María Carrión worked in human rights doc-
umentary film (“The Back of the World”, 
“Granito: How to Nail a Dictator”, “Con-
demned to Die”). She was Senior Producer 
for Democracy Now!, an independent news 
program based in New York City, and con-
tributor to The Progressive, BBC-Radio, EL 
PAIS, TVE and other media outlets. She was 
communications advisor to Amnesty Interna-
tional USA and its International Secretariat.

maRía caRRión
Tarptautinio filmų festivalio 
“FiSahara” vadovė (Ispanija)
Director of the Western Sahara 
International Film Festival 
„FiSahara“ (Spain)

Maria Carrion turi didelės patirties dirbant su 
dokumentiniais filmais apie žmogaus teises 
(prisidėjo kuriant ir platinant „The Back of 
ther World“, „Granito: How to Nail a Dic-
tator“, „Condemned to Die“). Ne vienerius 
metus dirbo nepriklausomos žinių programos 
„Democracy Now!“, veikiančios Niujorke, 
vyresniąja prodiusere bei asistente „The 
Progressive“, BBC radijuje, EL PAIS, TVE ir 
kituose žiniasklaidos kanaluose. Maria dirbo 
komunikacijos patarėja nevyriausybinės orga-
nizacijos „Amnesty International“ padalinyje 
JAV ir tarptautiniame sekretoriate.

Vertinimo komisija   The Jury
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Kino kritikas, Lietuvos kinematografininkų 
sąjungos Kino kritikų gildijos patikėtinis. Ne 
vienerius metus dirbo kultūros savaitraščio 
„7 meno dienos“ ir žurnalo „Kinas“ vyriausiuo-
ju redaktoriumi. Šiuo metu eina šių leidinių 
direktoriaus pareigas.

linaS vildžiūnaS
kino kritikas (Lietuva)
Film critic (Lithuania)

Linas Vildžiūnas is a film critic and a trustee of 
Lithuanian Filmmakers Unions. He has been 
the chief editor of the main cultural weekly 
newspaper “7 meno dienos” (7 days of Art), 
chief editor of the monthly magazine “Kinas” 
(Cinema), author of numerous publications 
about film.

Vertinimo komisija   The Jury
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In 2004 together with Heidi Gronauer of 
Zelig Film School in Italy Hugh Purcell foun-
ded the EU Media workshop ESODOC to 
encourage and enable documentary film ma-
kers to work in the area of human rights and 
was Head of Studies until 2014. Previously 
Hugh Purcell had been President of another 
EU Media (One) workshop called MAPTV. 
For this work he was honoured as a Chevalier 
d’Ordre des Arts et des Lettres (1991).

Hugh Purcell have taught at film schools in 
Cuba, India, Denmark (European Film Col-
lege) and the UK. His main career was in the 
BBC where he was the Managing Editor of 
the TV Documentary Department. He spe-
cialised in history films and won an Academy 
Award (BAFTA) for a series on the American 
Civil War in 1991. After that he left the BBC 
to become a director of CAFÉ Productions 
which made international documentaries, that 
were sold to PBS and Discovery (USA) NHK 
(Japan) ARTE and Canal Plus (France) and 
many other broadcasters.

HUgH PURcell
žurnalistas, kino prodiuseris, kino 
kūrybos dirbtuvių ESODOC 
įkūrėjas (Jungtinė Karalystė)
Journalist, film producer and 
teacher (UK)

Hugh Purcell ne vienerius metus dirbo „Do-
kumentinio kino, televizijos ir naujųjų medijų 
mokykloje“ Zelige (Italija), kurioje 2004 m. 
įkūrė ES MEDIA programos remiamas kino 
dirbtuves ESODOC. Ši programa buvo ini-
cijuota norint paskatinti filmų kūrėjus imtis 
žmogaus teises liečiančių temų. 

Hugh Purcell buvo šių studijų vadovas iki 
2014 m. Prieš tai Hugh Purcell buvo kitų 
dirbtuvių MAPTV prezidentas, už šią veiklą jis 
gavo Chevalier d’Ordre des Arts et des Le-
ttres apdovanojimą (1991). Dėstė kino moky-
klose Kuboje, Indijoje, Danijoje (Europos kino 
kolegijoje) ir Jungtinėje Karalystėje. Hugh 
Purcell karjera prasidėjo BBC televizijoje, kur 
jis dirbo vyresniuoju ir vadovaujančiu redak-
toriumi dokumentinio kino departamente. 
Specializavosi istoriniuose filmuose, yra pelnęs 
britų kino akademijos apdovanojimą (BAF-
TA). Po darbo BBC televizijoje, Hugh Purcell 
tapo filmų kompanijos CAFE vadovu, dirbo 
su tarptautiniais dokumentiniais filmais, kurie 
buvo transliuojami per PBS, Discovery (JAV), 
NHK (Japonija), ARTE, Canal Plus (Prancū-
zija) ir kitur.

Vertinimo komisija   The Jury



15konkURSinĖ PRogRama / 
inTeRnaTional comPeTiTion

Festivalio konkursinę programą sudaro 
pradedančių režisierių darbai: pirmas arba antras 
ilgo metro dokumentinis filmas. Programa 
sudaryta atsižvelgiant į kūrėjų profesionalumą, 
kūrybiškumą ir aktualių, žmogaus teises 
liečiančių, temų atskleidimą.

International Competition is dedicated to the 
first or second feature documentary films 
of emerging filmmakers. Documentaries 
are selected considering filmmakers‘ artistic 
approach, skillfulness and revelation of an 
important social theme.
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kaiP nUPiešTi dRamblį  JAV, 2014, 89 min.

Režisierė: Amanda Wilder
Operatorė: Amanda Wilder
Montažas: Robert Greene
Prodiuseriai: Amanda Wilder, Jay Craven, Robert Greene

Debiutinis ilgametražis režisierės Amandos Rose Wilder filmas 
nukelia į pirmuosius naujai įkurtos Teddy McArdle demokratinės 
mokyklos metus. Šioje mokykloje visos pamokos laisvai 
pasirenkamos, o taisyklės apibrėžiamos balsuojant, kai vaikų 
ir suaugusiųjų balsai yra lygiaverčiai. Išskirtinis ir įkvepiantis 
nevaržomos vaikystės protretas, kartu priverčiantis susimąstyti apie 
tai, ko turėtų mokyti „Z“ kartos vaikus šių laikų švietimo sistema.

aPPRoacHing    USA, 2014, 89 min.
THe elePHanT  

Director: Amanda Wilder
Cinematography: Amanda Wilder
Editing: Robert Greene
Producers: Amanda Wilder, Jay Craven, Robert Greene

Amanda Rose Wilder’s feature debut dives into the inaugural year 
of the Teddy McArdle Free School, where all classes are voluntary 
and rules are determined by vote – adults and children have an 
equal say. Wilder is there from the beginning, observing an indelible 
cast of outspoken young personalities as they form relationships, 
explore their surroundings and intensely debate rule violations, until 
it all comes to a head. A rare and inspiring portrait of unfettered 
childhood. 

Konkursinė programa  International Competition
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aUkščiaU / žemiaU   Šveicarija, Vokietija, 2015,  
     110 min.
Režisierius: Nicolas Steiner
Operatorius: Markus Nestroy
Montažas: Kaya Inan
Prodiuseriai: John Gürtler, Jan Miserre, Lars Voges

Amerika iš aukštai ir žemai, tokia, kokios dažniausiai nematome. 
April, Dave’as, Cindy, Rickas ir Krikštatėvis kuria gyvenimus pagal 
savo taisykles. Nuo požeminių kanalų po nuodėmių miestu ir karinio 
bunkerio vidury dulkėtos ir įkaitusios niekeno žemės Kalifornijoje, 
pakylame virš stratosferos, kur Marsas įkurdino savo būstinę žemėje. 
Šiame filme keliaujama aukštyn ir žemyn, jautriai ir subtiliai sekant 
paskui į visuomenės užribį pasitraukusius filmo veikėjus, besisukanči-
us pavojingoje gyvenimo karuselėje.

above and beloW   Switzerland, Germany, 
     2015, 110 min.
Director: Nicolas Steiner   
Cinematography: Markus Nestroy
Editing: Kaya Inan
Producers: John Gürtler, Jan Miserre, Lars Voges

Far, far away and out of sight, that’s where April, Dave, Cindy, Rick 
and the Godfather are creating life on their own terms. From the 
depths of the flood channels under Sin City, to a reclaimed military 
bunker in the middle of the dusty, heated Californian nowhere land, 
to beyond the stratosphere where Mars now lives on earth. Each 
individual has been flung into periling circumstances on this roller-
coaster ride called life. 

Konkursinė programa  International Competition

Filmą pristato 
Presented by
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aš eSU TaUTa    Prancūzija, Egiptas, 2014, 
(Je SUiS le PeoPle)   110 min.

Režisierė: Anna Roussillon
Operatorė: Anna Roussillon
Montažas: Saskia Berthod, Chantal Piquet
Prodiuseriai: Karim Aitouna, Thomas Micoulet, Malik Menai

Kuomet 2011 metų sausį Tahriro aikštėje prasidėjo revoliucija, režis-
ierė Anna Roussillon savo kamerą nukreipė į kaimo gyventojo Farrajo 
namus Luksoro slėnyje, už daugybės kilometrų nuo Egipto sostinės. 
Šis dokumentinis filmas politines permainas Egipte – nuo prezidento 
Mubarako nuvertimo iki Mohamedo Morsi išrinkimo – pateikia iš 
neįprastos, revoliucijos periferijos, perspektyvos. Kasdieniai Farrajo ir 
režisierės dialogai sukuria intymią atsmosferą ir kelia provokuojančius 
klausimus apie Arabų pavasarį bei ilgai lauktas permainas.

i am THe PeoPle    France, Egypt, 2014,
(Je SUiS le PeoPle)   110 min.

Director: Anna Roussillon
Cinematography: Anna Roussillon
Editing: Saskia Berthod, Chantal Piquet
Producers: Karim Aitouna, Thomas Micoulet, Malik Menai

Whilst the Egyptian people began their uprising in Tahrir Square, in 
January 2011, Anna Roussillon set up her camera many kilometers 
away in the home of a villager Farraj in the Luxor valley. The tense 
situation on Tahrir Square is fallowed there on their TV screens and 
in the daily newspapers. It is from their perspective that this docu-
mentary captures the political changes in Egypt, from the toppling 
of President Mubarak to the election of Mohamed Morsi. The di-
alogues between the villager and Roussillon create an intimate and 
sensitive atmosphere.

Konkursinė programa  International Competition

Filmą pristato 
Presented by
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cenZūRUoTi balSai   Izraelis, Vokietija, 2015, 
(cenSoRed voiceS)   84 min.

Režisierė: Mor Loushy
Operatoriai: Itai Raziel, Avner Shahaf
Montažas: Daniel Sivan
Prodiuseriai: Daniel Sivan, Hilla Medalia, Neta Zwebner

Praėjus savaitei po 1967-ųjų Šešių dienų karo, grupelė „kibutznikų“, 
vadovaujamų žymaus rašytojo Amoso Ozo ir redaktoriaus Avrahamo 
Shapiros, įrašinėjo intymius pokalbius su kątik iš kovos lauko grįžu-
siais kariais. Izraelio armija įrašus cenzūravo, nes pokalbiai neatitiko 
tuometinės Izraelio politikos krypties. Šiame filme pirmą kartą 
atskleidžiami originalūs įrašai, o pagrindinių herojų mintys tada ir 
dabar piešia komplikuotą šių dienų Izraelio valstybės ir visuomenės 
portretą.

cenSoRed voiceS   Israel, Germany, 2015, 
     84 min.
Director: Mor Loushy
Cinematography: Itai Raziel, Avner Shahaf
Editing: Daniel Sivan
Producers: Daniel Sivan, Hilla Medalia, Neta Zwebner

One week after the 1967 Six-Day War, a group of young kib-
butzniks, led by renowned author Amos Oz and Editor Avraham 
Shapira, recorded intimate conversations with soldiers returning 
from the battlefield. The Israeli army censored the recordings, allow-
ing only a fragment of the conversations to be published. Censored 
Voices reveals these original recordings for the first time.

Konkursinė programa  International Competition
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dRamblio SvaJonĖ   Belgija, Jungtinė Karalystė, 
     2014, 72 min.
Režisierius: Kristof Bilsen
Operatorius: Kristof Bilsen
Montažas: Eduardo Serrano
Prodiuseriai: Bram Crols, Mark Daems

Filmas „Dramblio svajonė“ – trijų Kongo Demokratinės Respub-
likos valstybinių institucijų ir jų darbuotojų istorijos, atskleidžiančios 
Kinšasos, trečio pagal dydį Afrikos miesto, gyventojų kasdienybę 
ir pastangas išgyventi. Pagrindiniai veikėjai – pašto kasininkė, du 
geležinkelio stoties darbuotojai ir vienintelė gaisrininkų brigada. 
Poetiškame, su didele empatija herojams sukurtame filme ne tik 
perteikiamas šalies nuosmukis, tačiau kartu subtiliai kvestionuoja-
mas praėjusio ir ateinančio (naujojo) kolonializmo vaidmuo Kongo 
Demokratinės Respublikos istorijoje.

elePHanT’S dReam   Belgium, UK, 2014, 72 min.

Director: Kristof Bilsen
Cinematography: Kristof Bilsen
Editing: Eduardo Serrano
Producers: Bram Crols, Mark Daems

Elephant’s Dream is a portrait about three State-owned institu-
tions and their workers in DR Congo. The interwoven stories of a 
female post office clerk in the dilapidated central post office, two 
colleagues at the railway station, and the group of firemen in the 
only fire station provide insight into their daily lives and survival 
in the third largest city of Africa, Kinshasa. Although these three 
government-owned institutions are running on their last legs, the 
film allows for a surprisingly poetic and empathetic look at a State in 
decline. 

Konkursinė programa  International Competition

Filmą pristato 
Presented by
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mūšiai     Belgija, Nyderlandai, 2015, 
     88 min.
Režisierė: Isabelle Tollenaere
Operatorius: Frédéric Noirhomme
Montažas: Nico Leunen
Prodiuseris: Olivier Burlet

Debiutiniame filme „Mūšiai“ režisierė Isabelle Tollenaere, stebėdama 
atmintyje ir kraštovaizdyje įsispaudusius karo pėdsakus, atskleidžia 
nepraėjusią praeitį. Bomba, bunkeris, tankas, kareivis – keturi karo 
archetipai skyrius po skyriaus veda į netolimos praeities Europos vi-
etas, kuriose vyko kariniai konfliktai. Šis filmas siunčia įspėjimą, kaip 
niekada aktualų šiandien, kai Europos pasienyje griaudi pabūklai ir 
juntama grįžtanti militarizmo dvasia. 

baTTleS    Belgium, Nytherlands, 
     2015, 88 min.
Director: Isabelle Tollenaere
Cinematography: Frédéric Noirhomme
Editing: Nico Leunen
Producers: Olivier Burlet

The film Battles reveals a past that has not passed, by observing 
traces of war that remain in landscape and memory. Bomb, bunker, 
tank, soldier – four archetypes of warfare lead us chapter by chapter 
to places in Europe where conflicts have occurred in the recent past. 
We discover the transformation of people, objects and landscapes af-
ter demilitarisation. A twilight zone where past and present intersect.

Filmą pristato 
Presented by

Konkursinė programa  International Competition
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kaS lieka iš bePRoTYbĖS   Prancūzija, 2014, 101 min.
(ce qU’il ReSTe de la folie)

Režisierius: Joris Lachaise
Operatorius: Joris Lachaise
Montažas: Bertrand Wolff, Joris Lachaise
Prodiuseriai: Jean-Pierre Krief, Anne-Sophie Popon

Joris Lachaise nusiveda mus į Dakaro priemiestyje įsikūrusią psichiatri-
nę ligoninę. Režisierius lydi vieną filmo herojų – rašytoją ir kino kūrėją 
Khady Sylla, kuri keletą kartų gydėsi šioje klinikoje. Ji susitinka su savo 
gydytoju, pažįstamais pacientais bei kitais Tiaro ligoninės gyventojais ir 
diskutuoja apie terapeutinius metodus, jų ryšį su kolonializmu. Filmas 
„Kas lieka iš beprotybės“ tyrinėja Senegalo istoriją, šalies nepriklauso-
mybę ir psichiatrijos dekolonizaciją.

RemnanTS of madneSS   France, 2014, 101 min.
(ce qU’il ReSTe de la folie)

Director: Joris Lachaise
Cinematography: Joris Lachaise
Editing: Bertrand Wolff, Joris Lachaise
Producers: Jean-Pierre Krief, Anne-Sophie Popon

Joris Lachaise takes us to Thiaroye, in a suburb near Dakar, to enter 
the psychiatric hospital accompanied by writer and filmmaker Khady 
Sylla who has been admitted there several times. Khady Sylla meets up 
with her doctor, familiar patients and others with whom she discusses 
the delicate issue of therapeutic methods and their link with colonial-
ism. The film seeks to explore the recent history of Senegal, the coun-
try’s independence as well as the decolonization of psychiatry.

Filmą pristato 
Presented by

Konkursinė programa  International Competition
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veSTUvĖS kelYJe    Italija, 2014, 98 min.
(io STo con la SPoSa)

Režisieriai, prodiuseriai: Antonio Augugliaro, 
Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry,
Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, 
Khaled Soliman Al Nassiry 
Operatoriai: Antonio Augugliaro, 
Gianni Bonardi, Marco Artusi, Valentina Bonifacio
Montažas: Antonio Augugliaro

Tai netradicinis kelio filmas, kuriame poetas palestinietis ir italų žur-
nalistas nutaria penkis pabėgėlius iš Sirijos ir Palestinos pervežti į Šve-
diją, kad šie galėtų kreiptis dėl pabėgėlių statuso suteikimo ir galimybės 
pradėti naują gyvenimą draugiškesnėje pabėgėliams šalyje. Nepaisant 
pavojaus būti nubaustiems už prekybą žmonėmis, jų ryžtingą sumany-
mą veda troškimas parodyti kitą Europos pusę – suprantančią pabėgėlių 
motyvus ir svajones. Kelionė iš Milano į Malmo prasideda vestuvių in-
scenizavimu, kuris tampa apgaulinga priedanga nuo pasieniečių. 

on THe bRide’S Side   Italy, 2014, 98 min.
(io STo con la SPoSa)

Directors, producers: Antonio Augugliaro, 
Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry
Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, 
Khaled Soliman Al Nassiry 
Cinematography: Antonio Augugliaro, 
Gianni Bonardi, Marco Artusi, Valentina Bonifacio
Editing: Antonio Augugliaro

In this unorthodox road movie, a Palestinian poet and an Italian 
journalist decide to transport five Syrian and Palestinian refugees to 
Sweden, where they will seek refugee status and a chance at a new 
life. Even though it could lead to a charge of human trafficking, they 
are driven by a desire to show that there is another, more helpful 
Europe that sympathizes with refugees’ motives and dreams. 

Konkursinė programa  International Competition
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vokiečių JaUnimaS   Prancūzija, Šveicarija, 
(Une JeUneSSe allemande) Vokietija, 2015, 93 min.

Režisierius: Jean-Gabriel Périot
Montažas: Jean-Gabriel Périot
Prodiuseris: Jean-Gabriel Périot

Septinto dešimtmečio pabaigoje Vokietijos pokario karta pradėjo 
maištą prieš tėvus. Nusivylę antikomunistiniu kapitalizmu ir valsty-
bės aparatu, kuriame matė fašistines tendencijas, žurnalistė Ulrike 
Meinhof, advokatas Horstas Mahler, kino kūrėjas Holgeris Meinas ir 
studentai Gudrunas Ensslinas bei Andreas Baderis įkūrė Raudonosios 
Armijos Frakcija (RAF) ir ėmėsi protestų prieš valstybę. Sukon-
struotas vien iš gausios filmuotos ir audio medžiagos, filmas perteikia 
grėsmingai aktualią pamoką apie tai, kaip visuomenės nepasitenkini-
mas gali lengvai peraugti į terorą.

a geRman YoUTH    France, Switzerland, 
(Une JeUneSSe allemande) Germany, 2015, 93 min.

Director: Jean-Gabriel Périot
Editing: Jean-Gabriel Périot
Producer: Jean-Gabriel Périot

At the end of the 1960s the post-war generation began to revolt 
against their parents. This was a generation disillusioned by an-
ti-communist capitalism and a state apparatus in which they saw 
fascist tendencies. Journalist Ulrike Meinhof, lawyer Horst Mahler, 
filmmaker Holger Meins found the Red Army Faction (RAF) and 
protested against the state. Constructed entirely from copious ar-
chival material, the film describes their gradual transformation and 
increasing politicisation until they take up radical armed resistance. 

Konkursinė programa  International Competition
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Panorama apžvelgia ryškiausius pastarojo meto 
dokumentinius filmus, dalyvavusius svarbiausiuose 
tarptautiniuose kino festivaliuose, pelniusius ne 
vieną apdovanojimą ir sulaukusius išskirtinio kino 
kritikų įvertinimo. Šie filmai skiriasi savita kino 
kalba ir temomis, tačiau kiekvienas jų yra savaip 
nepatogus ir aktualus.

Panorama section highlights exceptional recent 
documentaries, which extensively traveled around 
the world, won numerous awards and were highly 
praised by film critics. They significantly differ in 
style but each story is “inconvenient” in its own and 
very different way.
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PaSTogĖ (l’abRi)   Šveicarija, 2014, 101 min.

Režisierius: Fernand Melgar
Operatorius: Fernand Melgar
Montažas: Karine Sudan, Ruis Pires
Prodiuseris: Fernand Melgar

Režisierius Fernandas Melgaras sugrįžta į „Nepatogų kiną“ su nau-
jausiu savo darbu, kuriame ir vėl tyrinėja Šveicarijos visuomenę. 
Filme „Pastogė“ režisierius nukreipia žvilgsnį į Lozanos miesto 
benamių imigrantų prieglaudą šaltą žiemą. Nepastebimu kameros 
žvilgsniu žiūrovas panardinamas tiesiai į paslėpto bunkerio širdį, kur 
kiekvieną naktį vyksta dramatiškas ritualas – prieglaudos komanda 
atsitiktine tvarka turi atrinkti „laiminguosius“: pirmiausia patenka 
moterys ir vaikai, po to – vyrai, jei dar lieka vietos. 

THe SHelTeR (l’abRi)  Switzerland, 2014, 101 min.

Director: Fernand Melgar
Cinematography: Fernand Melgar
Editing: Karine Sudan, Ruis Pires
Producer: Fernand Melgar

Accomplished documentarian Fernand Melgar is renowned for his 
powerful investigations into the injustices of Swiss society. His latest 
film The Shelter charts a cold winter spent at an emergency shelter 
for homeless migrants in the wealthy city of Lausanne. In the heart 
of a hidden bunker the same dramatic ritual unfolds every night. 
Shelter staff have the terrible task of randomly selecting the eve-
ning’s residents: women and children first, men later if there is room.

Panorama   
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gali būTi geRiaU   Danija, Lenkija, 2014, 
     110 min.
Režisierė: Hanna Polak
Operatorė: Hanna Polak 
Montažas: Marcin Kot Bastkowski, Hanna Polak 
Prodiuserė: Sigrid Dyekjær

Režisierė Hanna Polak trylika metų praleido važinėdama į Svalką – 
didžiausią Europos sąvartyną, esantį vos 20 kilometrų nuo Maskvos 
centro, kur jai pavyksta užmegzti artimą ryšį su vionuolikmete Julia. 
Čia ji gyvena apsupta panašaus likimo žmonių ir laukia geresnių laikų. 
Savo tema artimas Mindaugo Survilos „Stebuklų laukui“, pelniusiam 
„Nepatogaus kino“ žiūrovų simpatijų prizą 2012 m., Hannos Polak 
darbas kelia tuos pačius fundamentalius klausimus – kaip išlaikyti 
žmoniškumą žvelgiant gniuždančiam skurdui į akis? 

SomeTHing beTTeR To come Denmark, Poland, 2014,  
     110 min.
Director: Hanna Polak
Cinematography: Hanna Polak 
Editing: Marcin Kot Bastkowski, Hanna Polak 
Producer: Sigrid Dyekjær

Something Better to Come is an extraordinary, thirteen-year per-
sonal journey about one of the bleakest urban places in the world. 
11-year-old Yula lives in Svalka, the biggest junkyard in Europe, 20 
km outside the center of Moscow. Surrounded by barbed wire and 
guards, the area is closely monitored to keep intruders out. But in 
the junkyard lives a group of people in a small, lawless society. These 
people make up Yula’s closest family; here she lives her life, and from 
here her future springs.

Panorama
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PaSkUTiniS PaSiRodYmaS   Belgija, Vokietija, 2014, 
(bevoR deR leTZTe    88 min.
voRHang fällT)

Režisierius: Thomas Wallner
Operatorius: Axel Schneppat
Montažas: Manfred Becker
Prodiuseris: Christian Beetz

2010-iais belgų choreografas Alainas Platelis pasiūlė grupei travesti 
karalienių ir transvestitų kabareto artistų paskutinį kartą sudalyvauti 
jo pasaulinio pripažinimo sulaukusiame kūrinyje „Gardenija“. Paskuti-
niame savo pasirodyme spalvinga grupė atsisveikina ne tik su scenos 
prožektoriais, bet ir vienas su kitu. Meistriškai nufilmuoto pasiro-
dymo herojai, nepaisant garbaus amžiaus, spinduliuoja gyvenimo 
džiaugsmu ir siunčia svarbią žinią mums visiems – didžiausias gyveni-
mo laimėjimas yra išdrįsti būti savimi.

befoRe THe laST cURTain  Belgium, Germany, 2014, 
fallS (bevoR deR leTZTe  88 min.
 voRHang fällT)

Director: Thomas Wallner
Cinematography: Axel Schneppat
Editing: Manfred Becker
Producers: Christian Beetz

In 2010, the Belgian choreographer Alain Platel asked a number 
of older drag queens and trans cabaret artists if they wanted to 
perform onstage for one last time in his piece “Gardenia”, which 
became a global success. In the final show, this colorful group bids 
farewell to life in the spotlight and, most importantly of all, to one 
another. Once the tour is over they try to reshape their daily lives, 
and this documentary follows some of them: cleaning a brothel, 
conversing with pets, taking piano lessons. 

Filmą pristato 
Presented by

Panorama
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iš šiaURĖS (of THe noRTH)  Kanada, 2015, 74 min.

Režisierius: Dominic Gagnon
Montažas: Dominic Gagnon

Naujausiame filme, kaip ir ankstesniuose savo darbuose, Dominicas 
Gagnonas istoriją konstruoja iš Youtube patalpintų megėjiškų vaizdo 
įrašų. Šįkart jis vaizduoja garsiojo dokumentinio filmo „Nanukas iš 
Šiaurės“ (rež. Robert Flaherty, 1922) palikuonis, kuriančius savą kiną 
šiaurėje, tik pačio Nanuko čia jau nebėra. Šiame iš tiesų nepatogiame 
filme režisierius sukuria antiegzotinę, vertovišką kino akį, kuri atveria 
nežabotą akultūraciją, pašalina egzistuojančias klišes apie šiuolaikinio 
pasaulio paribiuose izoliutous inuitus. 

of THe noRTH   Canada, 2015, 74 min.

Director: Dominic Gagnon
Editing: Dominic Gagnon

In this new film that, like its predecessor, draws on amateur films 
posted on YouTube, Dominic Gagnon shows the descendants of 
Nanook in the process of making “their own” cinema. He creates 
an anti-exotic Vertovian “Kino-Eye”, which reveals trashy and un-
bridled acculturation and takes apart the existing clichés about the 
Inuit, too often confined to the borders of the contemporary world.

Panorama
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1989     Danija, 2014, 90 min.

Režisieriai: Anders Østergaard, 
Erzsébet Rácz
Operatorius: Simon Plum
Montažas: Pernille Bech-Christensen, 
Szilvia Ruszev, Thomas Papape
Prodiuserė: Lise Lense-Møller

Filmas „1989“ – tai aštraus siužeto politiniam trileriui prilygstanti 
istorija apie vieną svarbiausių geležinės uždangos žlugimo epizodų. 
Jaunas ir nežinomas technokratas Miklósas Neméthas tampa nau-
juoju Vengrijos ministru pirmininku ir turi išgelbėti griūnančią šalies 
ekonomiką. Jis nutaria panaikinti didžiulį ir brangų pasienio kontrolės 
aparatą. Tuo pat metu jauna porelė iš Rytų Vokietijos, skatinama 
gandų, kad Vengrija kelioms dienoms atidarys sieną į Austriją paneu-
ropietiškam piknikui, leidžiasi į kelią.

1989     Denmark, 2014, 90 min.

Directors: Anders Østergaard, 
Erzsébet Rácz
Cinematography: Simon Plum
Editing: Pernille Bech-Christensen, 
Szilvia Ruszev, Thomas Papape
Producers: Lise Lense-Møller

1989 is a high-politics drama about the collapse of the Iron Curtain. 
A young and unknown technocrat, Miklós Neméth, is brought in to 
become Hungary’s new prime minister, to save the country’s appall-
ing economy. He decides to remove the massive – and expensive –  
border control apparatus from the state budget. In the meantime, 
a young couple from East Germany is encouraged by the rumours 
that the Hungarian border to Austria will be opened for a few days 
to allow for the Pan-European picnic. 

Panorama
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kaRTelių šaliS   Meksika, JAV, 2015, 
     100 min.
Režisierius: Matthew Heineman
Operatoriai: Matthew Heineman, Matt Porwoll
Montažas: Matthew Heineman, 
Matthew Hamachek, Bradley J. Ross, Pax Wassermann
Prodiuseriai: Tom Yellin, Matthew Heineman

Mažo Meksikos miestelio gydytojas Jose Mirelesas, žinomas kaip 
El Doctor, vadovauja piliečių sukilimui prieš smurtaujantį narkotikų 
kartelį – „Tamplierius“. Tuo pat metu už sienos amerikietis karo 
veteranas vadovauja mažai sukarintai civilių grupuotei, kurios tik-
slas – stabdyti žmonių ir kontrabandos judėjimą per abi valstybes 
skiriančią sieną. Tačiau kai teisėsaugos institucijos tampa bejėgės, o 
teisė – nustoja galios, pilietinės pareigos atlikimas netrunka peraugti 
į visų karą prieš visus ir darosi sunku atskirti, kas yra aukos, o kas – 
nusikaltėliai. 

caRTel land    Mexico, USA, 2015, 
     100 min.
Director: Matthew Heineman
Cinematography: Matthew Heineman, 
Matt Porwoll
Editing: Matthew Heineman, Matthew Hamachek, 
Bradley J. Ross, Pax Wassermann
Producers: Tom Yellin, Matthew Heineman

In the Mexican state of Michoacán, Dr. Jose Mireles, a small-town 
physician known as ‘El Doctor’, leads the Autodefensas, a citizen 
uprising against the violent Knights Templar drug cartel that has 
wreaked havoc on the region for years. Meanwhile, in Arizona’s Altar 
Valley – a narrow, 52-mile-long desert corridor known as Cocaine 
Alley – Tim ‘Nailer’ Foley, an American veteran, heads a small para-
military group called Arizona Border Recon, whose goal is to stop 
Mexico’s drug wars from seeping across the border. 

Panorama
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STaiga mano minTYS   Portugalija, 2014, 114 min.
nUTRūkSTa (PáRa-me de 
RePenTe o PenSamenTo)

Režisierius: Jorge Pelicano
Operatorius: Jorge Pelicano
Montažas: Pedro Mouzinho, Jorge Pelicano
Prodiusės: Renata Amaro, Rosa Silva

Puodelis kavos, cigaretė. Pacientai klaidžioja psichiatrijos ligoninės 
koridoriuose, vaikšto vieni ir laukia. Dar viena cigaretė. Terapijos, 
apeliuojančios į jų pojūčius, ir rutina, grąžinanti į tikrovę – pacientų 
kasdienybė. Gyvenimas kartoja save šiose psichiatrijos ligoninės erd-
vėse, kol vieną kartą iš išorinio pasaulio atvyksta aktorius, ieškantis 
pjesei, tyrinėjančiai šizofrenijos vidinį pasaulį, personažo. Režisieriaus 
Jorge Pelicano filmas ištrina ribas tarp sergančiųjų šizofrenija ir „nor-
malių“ bei kvestionuoja ilgą laiką psichiatrijoje taikytus represinius 
gydymo metodus.

SUddenlY mY THoUgHTS   Portugal, 2014, 114 min.
HalT (PáRa-me de RePenTe 
o PenSamenTo)

Director: Jorge Pelicano
Cinematography: Jorge Pelicano
Editing: Pedro Mouzinho, Jorge Pelicano
Producers: Renata Amaro, Rosa Silva

A cup of coffee, a cigarette. A coin, another cup of coffee. Patients 
roam the halls. They walk alone. Waiting. Another smoke, a burning 
cigarette. Therapies that appeal to the senses. Routines that pull 
them back to reality. It’s life repeating itself at psychiatric hospital 
spaces. From the outside world comes an actor in search of his char-
acter for a theatre play, diving into the inner world of schizophrenia. 
Patients are part of the creation of the character. Amidst the haze, 
the actor finds a poem by Ângelo de Lima, an alienated. 

Filmą pristato 
Presented by

Panorama



33

SiRiška meilĖS iSToRiJa  Jungtinė Karalystė, 
     2015, 80 min.
Režisierius: Sean McAllister
Operatorius: Sean McAllister
Montažas: Matt Scholes, Johnny Burke
Prodiuseriai: Elhum Shakerifer, Sean McAllister

Nuolatinis festivalio svečias, režisierius Seanas McAllisteris, „Nepa-
togaus kino“ žiūrovams pristato jau ketvirtąjį savo filmą. Penkerius 
metus filmuota „Siriška meilės istorija“ – neįtikėtina ir dramatiška 
šeimos odisėja į politinę laisvę Vakaruose. Ragdai ir Amerui – tai 
vilties, svajonių ir nusivylimo kelionė, kurioje revoliucijos, gimtinės ir 
vienas kito trauka patiria sudėtingą išbandymą. Intymus šeimos por-
tretas padeda geriau suprasti žmones, pasiryžusius žūti dėl pokyčių 
Arabų pasaulyje arba nusprendusius ieškoti prieglobsčio Vakarų 
Europos šalyse.

a SYRian love SToRY  UK, 2015, 80 min.

Director: Sean McAllister
Cinematography: Sean McAllister
Editing: Matt Scholes, Johnny Burke
Producers: Elhum Shakerifer, Sean McAllister

Filmed over 5 years, A Syrian Love Story charts an incredible od-
yssey to political freedom in the West. For Raghda and Amer, it is a 
journey of hope, dreams and despair: for the revolution, their home-
land and each other. This intimate family portrait helps us to under-
stand why people are literally dying for change in the Arab world.

Festivalio 
atidarymo 
filmas

Festival 
Opening 
Film

Panorama
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YeSmenų maišTaS   JAV, 2014, 91 min.

Režisieriai: Laura Nix, „The Yes Men“
Operatoriai: Keil Troisu, Raul Barcelona, 
Martin Boudot, Christopher Clements, 
Brandon Jourdan, Laura Nix, Sam Spreckley
Montažas: Geraud Brisson, Claire L. Chandler, Søren B. Ebbe
Prodiuseriai: Laura Nix, Jacques Servin, Igor Vamos

Jau dvidešimt metų „The Yes Men“ aktyvistų triukai sėkmingai vieši-
na ir demaskuoja korporacijų nusikaltimus prieš visuomenę ir gamtą. 
Apsiginklavę pigiais kostiumais ir gėdos stygiumi jie randa kelią į 
uždarus verslininkų ir valdininkų susirinkimus ir atskleidžia, kokie 
pavojai mūsų laukia, jei ir toliau pasaulį į priekį ves godumas. Jau 
trečiojo „The Yes Men“ filmo vyrukams arti keturiasdešimt ir vidutin-
io amžiaus krizė graso pristabdyti aktyvizmą, tačiau kaip tik dabar jie 
rengiasi didžiausiam iššūkiui – kovai su globaliu atšilimu.

THe YeS men aRe RevolTing USA, 2014, 91 min.

Directors: Laura Nix, The Yes Men
Cinematography: Keil Troisu, Raul Barcelona, 
Martin Boudot, Christopher Clements, 
Brandon Jourdan, Laura Nix, Sam Spreckley
Editing: Geraud Brisson, Claire L. Chandler, Søren B. Ebbe
Producers: Laura Nix, Jacques Servin, Igor Vamos

For two decades, the Yes Men have pulled off spectacular media 
hoaxes. With nothing but thrift-store suits and a lack of shame, 
these iconoclastic revolutionaries lie their way into business events 
and government functions to expose the dangers of letting greed 
run our world. In their third cinematic outing (after The Yes Men 
and The Yes Men Fix the World), they are now well into their 40s, 
and their mid-life crises are threatening to drive them out of activ-
ism forever – even as they prepare to take on the biggest challenge 
they’ve ever faced: climate change. 

Panorama
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demokRaTai     Danija, 2014, 100 min.

Režisierė: Camilla Nielsson
Operatorius: Henrik Bohn Ipsen
Montažas: Jeppe Bødskov
Prodiuseris: Henrik Veileborg

Daugiau nei trejus metus režisierė Camilla Nielsson stebėjo dvi 
politines jėgas Roberto Mugabės valdomoje Zimbabvėje. Naujos 
Zimbabvės konstitucijos steigimas tampa filmo naratyvo stuburu, 
perteikiančiu politinio elito kovą dėl šalies ateitį apibrėžiančių prin-
cipų. Camilla Nielsson įgavo dviejų konfrontuojančių politinių partijų 
pasitikėjimą ir galėjo iš arti fiksuoti jaudinančio politinio žaidimo 
peripetijas. Nei režisierė, nei pagrindiniai šio įtraukiančio doku-
mentinio filmo veikėjai negalėjo numatyti, kokiu keliu pakryps šis 
Zimbabvei svarbus politinis procesas.

democRaTS     Denmark, 2014, 100 min.

Director: Camilla Nielsson
Cinematography: Henrik Bohn Ipsen
Editing: Jeppe Bødskov
Producer: Henrik Veileborg

Over the course of more than three years director Camilla Nielsson 
has been up close in the inner circles of politics in Robert Mugabe’s 
Zimbabwe. With the process of creating Zimbabwe’s new constitu-
tion as the film’s narrative backbone, ‘Democrats’ tells the story of 
a political elite fighting a battle over the founding principles defining 
the country’s possible future. Two political opponents are appointed 
to write the new constitution. Camilla Nielsson has gained unique 
access to the thrilling political game being played between the two 
opposing parties. 

Panorama
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THe bURden of THe PaST

Lietuvoje subrendo karta, nebeturinti tiesioginės bu-
vimo Tarybų Sąjungoje patirties. Tačiau ar 25 metai 
yra pakankamas laikas, kuomet į sovietinę okupaci-
ją galima pažvelgti tarsi iš šalies, atsisakant gėdos, 
kaltės, sentimentų ar išankstinių nusistatymų? Šios 
specialios programos filmai nagrinėja sovietinės prae-
ities reliktus ir refleksijas buvusio Rytų bloko šalyse. 
Jaunų režisierių darbuose juntamas gerokai laisvenis 
ir nemažos humoro dozės lydimas žvilgsnis į sovetin-
ius laikus ir jų mentalitetą. Tačiau nors sakoma, kad 
juokas ir laikas gydo, panašu, kad nei vieno, nei kito 
vis dar nepakanka, norint panaikinti gilias žaizdas, 
kurias žmonių sąmonėje paliko pusę amžiaus trukęs ir 
staigiu žlugimu pasibaigęs laikotarpis.

Is 25 years a sufficient time when one can look back 
to the past events from a distant perspective, with-
out feeling guilty, ashamed of or prejudiced? This 
film program examines the relics of the Soviet past 
and its’ reflections in the former Eastern bloc coun-
tries. The works of young filmmakers possess a fair 
amount of humor, when taking a glimpse into soviet 
times and their mentality. However, although there 
is a saying that laughter and time heal, it appears 
that neither one nor the other is yet sufficient to 
eliminate the deep wounds in the minds of people, 
left by 50 years of occupation and sudden collapse 
of the Soviet Union.
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aš Už Tave PakalbĖSiU  Italija, Lietuva, 2015, 73 m.

Režisieriai: Maxì Dejoie, Virginija Vareikytė
Operatorius: Federico Torres
Montažas: Maxì Dejoie, Virginija Vareikytė
Prodiuseriai: Dagnė Vildžiūnaitė, 
Claudio Bronzo, Lorenzo Lotti

Jaunas kovotojas už laisvę ir KGB operatyvinis darbuotojas subrendo 
sovietmečiu. Šiandien jie vertina lemiamomis akimirkomis pasirinktus 
skirtingus gyvenimo kelius. Disidento žmona, ilgus metus laukusi iš 
psichiatrinių ligoninių kalėjimo sugrįžtančio vyro, stengiasi užpildyti 
jo atmintyje atsivėrusias prarajas. Septynerius metus tremtyje kalė-
jęs pogrindinės spaudos rašytojas susitinka su savo buvusiu tardy-
toju. Vilniaus centre tebeveikainčiame viešbutyje atsakymų į taip ir 
neatsakytus klausimus ieško antikvaro kolekcininkas, anuomet šioje 
vietoje suimtas ir išvežtas į devynis mėnesius trukusią nežinią. 

WHen We Talk aboUT kgb  Italy, Lithuania, 2015, 
(aš Už Tave PakalbĖSiU)  73 min.

Directors: Maxì Dejoie, Virginija Vareikytė
Cinematography: Federico Torres
Editing: Maxì Dejoie, Virginija Vareikytė
Producers: Dagnė Vildžiūnaitė, Claudio Bronzo, Lorenzo Lotti

A young freedom fighter and a KGB operative both grew up during 
the Soviet era. Today they describe what made them choose their 
different directions. After many years of waiting for her husband to 
return from a psychiatric hospital-prison, a dissident’s wife tries to fill 
the enormous vacuum in his memory. A writer for the underground 
press who was sentenced to seven years in exile meets his former in-
terrogator. A collector of antiques goes to a hotel in the centre of Vil-
nius where he was once arrested, and afterwards disappeared for nine 
months, looking for answers to unanswered questions. 

Praeities našta  The Burden Of The Past

Festivalio 
uždarymo 
filmas

Festival 
Closing 
Film
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PaSkUTiniS limUZinaS   Vokietija, Rusija, 2013, 
(PoSlednYi limUSin)  75 min.

Režisierė: Daria Khlestkina
Operatoriai: Anna Dashina, Evgeny Kurbatov
Montažas: Daria Khlestkina, Mieneke Kramer
Prodiuserė: Marina Razbezhkina

Michailas, Andrejus, Nina, Vladimiras ir Liuda – kažkada Tarybų 
Sąjungos galią simoblizavusios Maskvos automobilių gamyklos ZIL 
darbuotojai – stengiasi išlaikyti įprastą darbo ritmą. Šiandien gamykla 
merdi, o buvusią šlovę primena tik milžiniški ištuštėję cechai, todėl 
filmo herojus į priekį veda praeities nostalgija. Tačiau viskas pa-
sikeičia, kai netikėtai iš aukščiausios valdžios nuleidžiamas neįtikėtinas 
užsakymas – per trumpą laiką reikia rankomis surinkti tris legendin-
ius ZIL limuzinus, kurie savo laiku riedėjo armijos paradų Kremliaus 
Raudonojoje aikštėje priešakyje. 

THe laST limoUSine   Germany, Russia, 2013, 
(PoSlednYi limUSin)  75 min.

Director: Daria Khlestkina
Cinematography: Anna Dashina, Evgeny Kurbatov
Editing: Daria Khlestkina, Mieneke Kramer
Producer: Marina Razbezhkina

Faced with the relentless demise of the factory they work at, 
Mikhail, Andrey, Nina, Vladimir, Nadia and Luda – workers of the 
giant Moscow automobile plant ZIL – cling to established routines 
and professional pride to stay upright in a world which crumbles 
around them. When an order comes in for the production of 
three of the factory’s legendary hand-made limousines, once the 
centrepiece of Soviet military parades on Moscow’s Red Square, 
Mikhail’s team of hand-picked specialists throws itself at the oppor-
tunity to show what they are worth.

Filmą pristato 
Presented by

Praeities našta  The Burden Of The Past
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RUSų genYS     Jungtinė Karalystė, 2014, 
     80 min.
Režisierius: Chad Gracia
Operatoriai: Artem Ryzhykov
Montažas: Chad Gracia
Prodiuseriai: Mike Lerner, Chad Gracia, Ram Devineni

„Rusų geniu“ buvo vadinamas radijo signalas, 1976–1989 m. skver-
bęsis į Vakarus iš milžiniškos, greta Černobylio atominės jėgainės 
stovėjusios, antenos, kodiniu pavadinimu „Duga“. Įvykus Černobylio 
katastrofai ši slapta Sovietų Sąjungos programa buvo uždaryta ir 
„rusų genys“ užtilo. Tačiau tik ne jauno ukrainiečių menininko Fiodo-
ro Aleksandrovičiaus galvoje. Šis įtraukiantis, konspiracijos teorijomis 
paremtą trilerį primenantis, filmas pajudina primirštus sovietinės 
praeities įvykius, kurie šiandienos Ukrainos ir Rusijos karo konkteskte 
nebeatrodo nereikšmingi.

THe RUSSian WoodPeckeR United Kingdom, 2014,
     80 min.
Director: Chad Gracia    
Cinematography: Artem Ryzhykov
Editing: Chad Gracia
Producers: Mike Lerner, Chad Gracia, Ram Devineni

While researching a secret Soviet antenna at Chernobyl, which in-
terrupted global radio communications from 1976–1989, Fedor Al-
exandrovich uncovers a dark conspiracy. The scientists and military 
men dismiss his warnings that Russia is behind a massive cover-up 
and he descends into a nightmare where he battles the antenna on 
his own terms. When he is invited to address the crowds in Kiev’s 
Revolution Square during height of the protests, he fears that pow-
erful men may kill him if he speaks out.

Praeities našta  The Burden Of The Past
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SkRUZdĖlYnaS (SiPelgaPeSa) Estija, 2015, 83 min.

Režisierius: Vladimir Loginov
Operatorius: Max Golomidov
Montažas: Rufat Hasanov
Prodiuserė: Elina Litvinova

„Skruzdėlynu“ vadinamas dar sovietiniais laikais pastatytas 
milžiniškas garažų kompleksas viename didžiausių Talino gyvenamųjų 
rajonų. Visas kompleksas – tarsi unikalus siurrealistinis rezervatas, 
su garažuose įrengtomis pirtimis, kavinėmis, kirpyklomis ir netgi 
veikiančia gyvūnų klinika – nukelia į tuos laikus, kai privatus verslas ir 
tiesiog didelė miestiečio asmeninio gyvenimo dalis virė už geležinių 
individualaus garažo vartų. Skirtumas tik tas, kad visa tai yra dabar, 
praėjus 25 metams po Sovietų Sąjungos žlugimo.

anTHill (SiPelgaPeSa)  Estonia, 2015, 83 min.

Director: Vladimir Loginov
Cinematography: Max Golomidov
Editing: Rufat Hasanov
Producer: Elina Litvinova

Anthill is a portrait of a giant garage located in the largest Soviet 
blockhouse area of Tallinn. Here 700 garage box owners form an ex-
traordinary men’s club and vary from those who just keep their cars 
to those who adapt their boxes for living. The complex is a unique 
biosphere with the existence of private saunas, a restaurant, an ani-
mal clinic and other artifacts of life stuck in time 20 years back.

Filmą pristato 
Presented by

Praeities našta  The Burden Of The Past
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leninlendaS (leninlend)  Vokietija, Rusija, 
     Nyderlandai, 2013, 
Režisierius: Askold Kurov    52 min.
Operatoriai: Askold Kurov, Alexey Strelov
Montažas: Kirill Sakharnov
Prodiuseris: Vlad Ketkovich 

Artėjant „perestroikai“, dvidešimt kilometrų nuo Maskvos esančiame 
Gorkio kaimelyje buvo pastatytas milžiniškas Lenino muziejus. 
Gigantiškas jo ekspozicijų sales per savaitę aplankydavo 3 tūkst., 
dabar – vos pora dešimčių lankytojų. Rinkos ekonomikos laikais dėl 
išrankaus lankytojo dėmesio Lenino muziejui tenka konkuruoti su 
kitais, ne mažiau žinomais „brendais“. Todėl nenuostabu, kad šiandien 
muziejus primena praeityje dingusios civilizacijos šventyklą. Tačiau 
praretėjusiame ilgamečių darbuotojų kolektyve tebėra žmonių, akylai 
saugančių didžiojo tautų tėvo atminimą. 

leninland (leninlend)  Germany, Russia, 
     The Netherlands, 2013, 
Director: Askold Kurov    52 min.
Cinematography: Askold Kurov, Alexey Strelov
Editing: Kirill Sakharnov
Producer: Vlad Ketkovich 

In the USSR, the cult of Lenin had replaced the Orthodox religion 
that Communists wanted to eliminate. At the end of Soviet era, 
in the village Gorky, 20 kilometers from Moscow, the last and the 
most ambitious Museum of Lenin was built. In former days it had 
3000 visitors per week, now it’s only 20. Today it looks like a tem-
ple of forgotten civilization, a place that has fallen out of time. But 
faithful to the ideas of Lenin the keepers of the museum remain. 
They wait for random visitors in the abandoned halls – and for the 
return of former times.

Praeities našta  The Burden Of The Past
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andeRSonaS    Vokietija, 2014, 90 min.

Režisierė: Annekatrin Hendel
Operatoriai: Frank Griebe, Jule Cramer
Montažas: Jörg Hauschild
Prodiuseriai: Maria Wischnewski, Holly Tischman

Vokietijos Demokratinės Respublikos (VDR) laikais Sacha An-
dersonas buvo Rytų Berlyno bohemos dalis, be kurio kompanijos 
neapsiėjo nė vienas Prenzlauer Berg rajono menininkų, disidentų ir 
opozicionierių vakarėlis. Tačiau tuo pat metu jis buvo ir uolus VDR 
slaptosios policijos informatorius, rašęs detalias ataskaitas apie savo 
kolegas. Annekatrinos Hendel filmas sugrąžina į laikus, kai pasitikė-
jimas, kolaboravimas ir išdavystė buvo greta vienas kito, o skaudžios 
šios epochos pasekmės jaučiamos iki dabar.

andeRSon     Germany, 2014, 90 min.

Director: Annekatrin Hendel
Cinematography: Frank Griebe, Jule Cramer
Editing: Jörg Hauschild
Producers: Maria Wischnewski, Holly Tischman

He was the charismatic pop star of East Berlin’s oppositional literary 
scene in Prenzlauer Berg in the eighties, a close acquaintance of 
Christa Wolf, Franz Fühmann and Heiner Müller. He was also a zeal-
ous informer working for the GDR’s secret police: Sascha Anderson, 
born 1953. Twenty years on, the pain he inflicted on friends and 
colleagues is as deep-seated as ever and the finely woven web of lies, 
half-truths and legends he unfurled around him still raises tempers. 
Annekatrin Hendel sits Sascha Anderson down before a camera to 
ask him what prompted him to act as he did and discover what he 
thinks about it today.

Filmą pristato 
Presented by

Praeities našta  The Burden Of The Past
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valdovaS (kHelmTSiPe)  Gruzija, 2014, 52 min.

Režisierius: Shalva Shengeli
Operatorius: Giorgi Sigua
Montažas: Kote Jandieri
Prodiuseris: Nino Chutkerashvili

Nugriauti ar palikti? Nedidelio Gruzijos kaimelio gyventojus ištiko 
vilniečiams puikiai pažįstama dilema. Stalino skulptūra daugiau nei 
50 metų prastovėjo vienuolyno pakraštyje, tačiau naujam vienuolyno 
vadovui jos kaiminystė nebeatrodo patraukli. Kaimelyje kyla ais-
tros: negi Stalinas iš tiesų buvo žmogžudys? Bet ar ne jo vardu buvo 
pavadintas vietos kolūkis? Ir apskritai – argi „prie Stalino“ nebuvo 
geresni laikai? Tačiau tikrai sutariama dėl vieno – sykį Stalinui apsi-
lankius, visos kaimo merginos jį įsimylėjo – tą patvirtina liudininkai.

THe RUleR (kHelmTSiPe)  Georgia, 2014, 52 min.

Director: Shalva Shengeli
Cinematography: Giorgi Sigua
Editing: Kote Jandieri
Producer: Nino Chutkerashvili

Should the monument to Stalin be left in the nunnery yard? Main 
question of the film became a cause of a conflict between the pop-
ulations in small Georgian village. Nunnery at the 7th century Sav-
iour’s Temple on one side and the leaders monument on the other 
– is it possible to co-exist? How the church became a shelter for the 
leader whose name was associated with the fight against religion? 
What kind of ideological conflicts are typical for 21st century Geor-
gia? Authors of the film are looking for answers to these questions.

Praeities našta  The Burden Of The Past



44fiSaHaRa: 
iSToRiJoS iš 
vakaRų SacHaRoS / 
fiSaHaRa: 
SToRieS fRom 
WeSTeRn SaHaRa

Ši speciali filmų programa parengta bendradarbiau-
jant su festivaliu „FiSahara“. Maroko kontroliuoja-
mos Vakarų Sacharos pasienio dykumoje, pabėgėlių 
stovyklose vykstančio festivalio „FiSahara“ pro-
grama siekia atkreipti pasaulio dėmesį į daugelio 
pamirštą Vakarų Sacharos teritorijos problemą, 
joje gyvenančių žmonių teisę į tautų apsispren-
dimą teisę. Iš įvairių kampų pasakojamas istorijas 
festivalio metu lydės įvairūs renginiai, susitikimai 
su filmų autoriais, veikėjais ir tarptautinės nevyri-
ausybinės organizacijos „Western Sahara Resource 
Watch“ aktyvistais. 

This special programme is a result of collaboration 
between “Inconvenient Films” and “FiSahara” film 
festival, which takes place in refugee camps, deep 
in the Sahara desert at the border between Al-
geria and territory of Western Sahara, which has 
remained under control of Morocco since 1975. 
The stories of Saharawies will be told from differ-
ent angles of view, while most of the screenings at 
the festival will be accompanied by meetings with 
filmmakers, protagonists and activists of “Western 
Sahara Resource Watch” organisation.
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bĖgikaS (THe RUnneR)   Airija, 2013, 95 min.

Režisierius: Saeed Taji Farouky
Operatorius: Saeed Taji Farouky
Montažas: Emiliano Battista
Prodiuseris: Mike Chamberlain

Pagrindiniam šio filmo veikėjui bėgimas yra daugiau nei sportas, pro-
fesija ir gyvenimo būdas. Šiandien daugkartinis ilgų distancijų čem-
pionas bėga už valstybę, kurios nėra nė viename oficialiame pasaulio 
žemėlapyje ir kuri yra laikoma paskutine Afrikos kolonija. Kiekvienas 
bėgimas iškėlus Vakarų Sacharos vėliavą trisdešimtmečiam sporti-
ninkui yra galimybė priminti pasauliui apie tebevykstančią Vakarų 
Sacharos okupaciją ir grubius, Maroko kontroliuojamos vietos 
valdžios, žmogaus teisių pažeidimus.

THe RUnneR    Ireland, 2013, 95 min.
Director: Saeed Taji Farouky
Cinematography: Saeed Taji Farouky
Editing: Emiliano Battista
Producer: Mike Chamberlain

The Runner is a film about endurance. It is an exploration of what 
drives us to take risks, and make sacrifices, for a cause that is virtu-
ally unknown. It is a film about the burden of being a hero. It is told 
through the story of a 30 year-old champion long-distance runner –  
Salah Ameidan – whose journey transformed him from an athlete 
into the symbol of a national liberation movement. Salah runs for a 
country that doesn’t exist. Salah is from Western Sahara – officially 
Africa’s last colony and under Moroccan occupation since 1975.

FiSahara: istorijos iš Vakarų Sacharos  FiSahara: stories from Western Sahara
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JaUčianTYS   Nyderlandai, 2014, 74 min.
degančią Ugnį 

Režisierius: Morgan Knibbe
Operatorius: Morgan Knibbe
Montažas: Xander Nijsten
Prodiuseriai: Katja Draaijer, Frank Hoeve

Grupei pabėgėlių bandant valtimi pasiekti Europos krantus pakyla 
audra ir vienas keleivis iškrenta už borto. Jo siela palieka kūną ir, des-
peratiškai ieškodama artimųjų, sklendžia virš Europos – rojaus – 
miestų, kuriuose saugiai pasiekusieji tikslą blaškosi gatvėmis, skambi-
na artimiesiems ir kovoja už išlikimą kiekvieną akimirką. Neįprastas, 
poetiškas, subjektyvia kamera nufilmuotas filmas, priartina prie rim-
tos socialinės problemos – beviltiškos situacijos, kurioje yra atsidūrę 
laivais Europą pasiekę pabėgeliai. 

THoSe WHo feel   The Netherlands, 2014, 74 min.
THe fiRe bURning

Director: Morgan Knibbe
Cinematography: Morgan Knibbe
Editing: Xander Nijsten
Producers: Katja Draaijer, Frank Hoeve

As a group of refugees tries to enter Europe illegally by boat, a 
storm suddenly appears and all hell breaks loose when an old man 
falls overboard. His perception shifts into another dimension: a dark, 
hallucinatory place. Driven by a mysterious power and desperately 
in search of his loved ones, his soul passes by the everyday reality 
of many castaway refugees at the border of the alleged paradise, 
Europe. 

FiSahara: istorijos iš Vakarų Sacharos  FiSahara: stories from Western Sahara
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debeSų SūnūS    Ispanija, 2012, 80 min.

Režisierius: Álvaro Longoria
Operatorius: Josu Inchaustegui
Montažas: Yago Muñiz
Prodiuseriai: Javier Bardem, Lilly Hartley, Álvaro Longoria

Režisierius Alvaro Longoria ir žinomas aktorius Javieras Bardemas 
leidžiasi į kelionę po bekraštę dykumą ir klaidžius tarptautinės diplo-
matijos koridorius, kad papasakotų pasauliui apie sacharavių tautos li-
kimą. Gausi archyvinė medžiaga, interviu su aukšto rango diplomatais 
ir vietos aktyvistų pasakojimai pateikia tarptautinį Vakarų Sacharos 
pripažinimo kontekstą bei viešina žmogaus teisių pažeidimus Maroke. 

SonS of THe cloUdS  Spain, 2012, 80 min.

Director: Álvaro Longoria
Cinematography: Josu Inchaustegui
Editing: Yago Muñiz
Producers: Javier Bardem, Lilly Hartley, Álvaro Longoria

The directorial debut of Alvaro Longoria, Sons of the Clouds uses a 
dynamic mix of action, interviews and archival footage to analyze the 
historical context of this region and pursue a resolution for its fu-
ture. In light of the Arab Spring and the tragic events taking place in 
Syria, “Sons of the Clouds” tells the store of the Sahrawis, a people 
whose most basic rights are being disregarded in the name of politi-
cal and economic gain.

FiSahara: istorijos iš Vakarų Sacharos  FiSahara: stories from Western Sahara
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aš daR gYva    Italija, Alžyras, 2013, 64 min.

Režisierės: Emanuela Zuccalà, Simona Ghizzoni
Operatorės: Emanuela Zuccalà, Simona Ghizzoni
Montažas: Emanuela Zuccalà, Simona Ghizzoni 
Prodiuserės: Emanuela Zuccalà, Simona Ghizzoni

1975 m. sacharavių tauta buvo perskelta į dvi dalis. Vieniems namais 
tapo pabėgėlių stovyklos Alžyro dykumoje, kiti po karo liko gyventi 
okupuotoje Vakarų Sacharos teritorijoje, kurią daugiau kaip 30 metų 
kontroliuoja okupacinė Maroko valdžia. Abi šias grupes skiria 2700 
km ilgio užminuota siena, kurią Marokas pastatė dar karo metu. Šis 
filmas menkai Lietuvoje žinomą tarptautinę problemą pristato iš 
moterų perspektyvos. Stebindamos vidine ramybe ir jėga jos pasako-
ja apie metų metus trunkančius kalinimus, kankinimus bei prievarta-
vimus.

JUST To leT YoU    Italy, Algeria, 2013, 64 min.
knoW i am alive

Director: Emanuela Zuccalà, Simona Ghizzoni
Cinematography: Emanuela Zuccalà, Simona Ghizzoni
Editing: Emanuela Zuccalà, Simona Ghizzoni 
Producers: Emanuela Zuccalà, Simona Ghizzoni

Since 1975, Saharawi people live half in Western Sahara and half in 
refugee camps in Algeria divided by a 2,700 km wall built by Moroc-
co during the war. Just to Let You Know That I’m Alive gives voice to 
Saharawi women who were victims of violence, both in Western Sa-
hara and in the Saharawi refugee camps in Algeria. Reconstructing, 
through their testimonies, diaries and old photographs, the history 
of the Saharawi people from a female and intimate perspective.

FiSahara: istorijos iš Vakarų Sacharos  FiSahara: stories from Western Sahara
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Women make movieS

„Nepatogus kinas“ ir svarbiausia JAV nepriklausomo 
moterų kuriamo kino platinimo organizacija „Wom-
en Make Movies“ pristato retrospektyvą, apžvel-
giančią dvidešimties metų laikotarpio išskirtinius 
dokumentinius filmus apie moteris. Šie filmai ne tik 
nukelia į įvairias pasaulio šalis, tačiau taip pat suteikia 
galimybę pažvelgti į du dešimtmečius trunkančio 
judėjimo už moterų teises istoriją. Už galimybę reali-
zuoti šią mintį festivalio organizatoriai dėkoja pagrin-
diniam rubrikos globėjui – Jungtinių Amerikos Valsti-
jų ambasadai Lietuvoje – ne pirmus metus remiančiai 
festivalio siekį kalbėti apie lyčių lygybę.

“Inconvenient Films” together with a film distri-
bution company “Women Make Movies” present a 
retrospective, overviewing the most important doc-
umentary films about women shot by women film-
makers in twenty years time. Films represent wide 
spectre of topics and different continents as well as 
provides a historical perspective on the movement, 
fighting for women‘s rights. The festival organizers 
are thankful to the main partner of this film section 
– the Embassy of the United States of America in 
Vilnius – who has been supporting festival organiz-
ers’ efforts to talk about gender equality and women 
rights for a number of years.
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šaUkianT šmĖklaS   JAV, Kroatija, 1996, 63 min.

Režisieriai: Mandy Jacobson, 
Karmen Jelincic
Operatorius: Mario Delic
Montažas: Susanne Restick
Prodiuseriai: Julia Ormond, Maury Solomon

„Šaukiant šmėklas“ – intymi dviejų moterų istorija, kurioje prievarta-
vimai Balkanų kare buvo kasdieniai kaip ir ginklai, kulkos bei bombos. 
Jadranka Cigeli ir Nusreta Sivac – dvi vaikystės draugės, advokatės. 
Jos mėgavosi moderniu moterų gyvenimu Bosnijoje ir Hercegovino-
je, kol vieną dieną buvo uždarytos į Serbų administruojamą koncen-
tracijos stovyklą Omarskos miestelyje. Filmas liudija, kaip šių dviejų 
moterų išgyvenimo kova virsta kova už teisingumą, siekiant, kad 
moterų prievartavimai būtų įtraukti į karo nusikaltimų sąrašą. 

calling THe gHoSTS   USA, Croatia, 1996, 63 min.

Directors: Mandy Jacobson,  
Karmen Jelincic
Cinematography: Mario Delic
Editing: Susanne Restick
Producers: Julia Ormond, Maury Solomon

Calling the Ghosts is the first-person account of two women caught 
in a war where rape was as much an everyday weapon as bullets or 
bombs. Jadranka Cigelj and Nusreta Sivac, childhood friends and 
lawyers, enjoyed the lives of “ordinary modern women” in Bos-
nia-Herzegovina until one day they were taken to the notorious Serb 
concentration camp of Omarska. The film chronicles the transfor-
mation of those women as their personal struggle for survival turns 
into a larger fight for justice. Putting rape into the international lexi-
con of war crimes becomes their mission. 

Moterys kuria kiną  Women Make Movies
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dingUSioS meRginoS  JAV, 2001, 74 min.

Režisierė: Lourdes Portillo
Operatorė: Kyle Kibbe
Montažas: Vivien Hillgrove
Prodiuserė: Lourdes Portillo

Nuo 1993 metų Chuareze, Meksikos mieste, daugiau nei 270 jaunų 
moterų buvo išprievartautos ir šaltakraujiškai nužudytos. Valdžios 
institucijos ignoruoja aukų šeimų prašymus ir nusikaltimai lieka 
neišspręsti. Tačiau daugiausia nerimo kelia tai, kad akivaizdus teisė-
saugos institucijų bendrininkavimas taip pat lieka neištirtas. Lourdes 
Portillo kuria poetišką ir paslaptingą filmą, tačiau kartu tai tampa 
pavojingas, teisėsaugos institucijų savivaliavimo, nusikalstamos veikos 
ir korupcijos tyrimas didžiausiame Meksikos pasienio mieste.

SeñoRiTa exTRaviada /   USA, 2001, 74 min.
miSSing YoUng Women

Director: Lourdes Portillo
Cinematography: Kyle Kibbe
Editing: Vivien Hillgrove
Producer: Lourdes Portillo

Since 1993, in Juárez, Mexico, over 270 young women have been 
raped and murdered in a chillingly consistent and brazen manner. 
Authorities ignore pleas for justice from the victims’ families and the 
crimes go unpunished. Most disturbingly, evidence of government 
complicity remains uninvestigated. Crafting a film that is both a po-
etic meditation and a mystery, Lourdes Portillo’s “Señorita Extravia-
da” is a haunting investigation into an unspeakable crime wave amid 
the disorders and corruption of one of the biggest border towns in 
the world.

Moterys kuria kiną  Women Make Movies
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diena, kURioS niekada   Jungtinė Karalystė, 2002, 
nePamiRšiU    92 min.

Režisierė: Kim Longinotto
Operatorė: Kim Longinotto
Montažas: Andrew Willsmore
Prodiuserė: Kim Longinotto

Filme „Diena, kurios niekada nepamiršiu“ dokumentinio kino 
režisierė Kim Longinotto nagrinėja Kenijoje vis dar praktikuojamą 
moterų lyties organų apipjaustymą ir moteris, išdrįsusias nepaklūsti 
šiai tradicijai. Filmo herojės atvirai kalba apie šią praktiką, aiškina 
kultūrinę apipjaustymų reikšmę. Longinotto meistriškai sukuria 
sudėtingą polemikos portretą ir perteikia konfliktus, kurių dėka 
moteris žalojantys ritualai išliko gajūs iki šių laikų. 

THe daY i Will neveR foRgeT UK, 2002, 92 min.
     
Director: Kim Longinotto
Cinematography: Kim Longinotto
Editing: Andrew Willsmore
Producer: Kim Longinotto

“The Day I will Never Forget” is a gripping feature documentary by 
acclaimed filmmaker Kim Longinotto that examines the practice of 
female genital mutilation in Kenya and the pioneering African wom-
en who are bravely reversing the tradition. In this epic work, women 
speak candidly about the practice and explain its cultural significance 
within Kenyan society. Longinotto paints a complex portrait of the 
current polemics and conflicts that have allowed this procedure to 
exist well into modern times. 

Moterys kuria kiną  Women Make Movies
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kovingoS TeToS   Jungtinė Karalystė, Pietų
     Afrika, 2008, 103 min.
Režisierė: Kim Longinotto
Operatorė: Kim Longinotto
Montažas: Oliver Huddleston
Prodiuseriai: Teddy Leifer, Paul Taylor

Bebaimės, ryžtingos ir nepailstančios „Kovingos tetos“ – išskirtinė 
moterų komanda, tvirtai siekianti apsaugoti ir pasirūpinti apleistais, 
išnaudojamais ir pamirštais Durbano (Pietų Afrika) vaikais. Be-
sistengdamos padėti patiems pažeidžiamiausiems, dažnai visiškoje 
socialinėje atskirtyje gyvenantiems vaikams, jos kasdien kovoja 
prieš sisteminę apatiją, korupciją ir godumą, nepaisant kiekvienos jų 
gyvenimą lydinčių sudėtingų asmeninių dramų.

RoUgH aUnTieS   UK, South Africa, 2008, 
     103 min.
Director: Kim Longinotto
Cinematography: Kim Longinotto
Editing: Oliver Huddleston
Producers: Teddy Leifer, Paul Taylor

Fearless, feisty and resolute, the “Rough Aunties” are a remarkable 
group of women unwavering in their stand to protect and care for 
the abused, neglected and forgotten children of Durban, South Af-
rica. This documentary follows the outspoken, multiracial cadre of 
Thuli, Mildred, Sdudla, Eureka and Jackie, as they wage a daily battle 
against systemic apathy, corruption, and greed to help the most vul-
nerable and disenfranchised of their communities. 

Moterys kuria kiną  Women Make Movies
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PažadinTi TeiSingUmą  Indija, 2011, 85 min.

Režisierė: Deepa Dhanraj
Operatorė: Navroze Contractor
Montažas: Jabeen Merchant
Prodiuserė: Deepa Dhanraj

Pietų Indijoje šeimų ginčai sprendžiami džamate, sudarytame tik iš 
vyrų ir grindžiamame islamo šarijos įstatymu. Moterims šiuose susir-
inkimuose dalyvauti yra draudžiama netgi norint apginti savo intere-
sus. Grupelė moterų, suvokdama tai kaip moterų teisių pažeidimą, 
2004 m. įkūrė moterų džamatą, kuris netrukus tapo 12 tūkst. narių 
jungiančiu tinklu dvylikoje Indijos regionų. Apdovanojimus pelniusi 
režisierė Deepa Dhanraj stebi keletą atvejų, kurie atskleidžia, kaip 
moterų džamato bendruomenė ugdymu ir atkaklumu įgijo realią galią 
ir ėmė atstovauti moterų interesus.

invoking JUSTice   India, 2011, 85 min.

Director: Deepa Dhanraj
Cinematography: Navroze Contractor
Editing: Jabeen Merchant
Producer: Deepa Dhanraj

In Southern India, family disputes are settled by Jamaats – all male 
bodies which apply Islamic Sharia law to cases without allowing 
women to be present, even to defend themselves. Recognizing this 
fundamental inequity, a group of women in 2004 established a 
women’s Jamaat, which soon became a network of 12,000 members 
spread over 12 districts. Award-winning filmmaker Deepa Dhanraj 
follows several cases, shining a light on how the women’s Jamaat has 
acquired power through both communal education and the leaders’ 
persistent.

Moterys kuria kiną  Women Make Movies
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SaPnų gaUdYklĖ   Jungtinė Karalystė, 2015,
     97 min.
Režisierė: Kim Longinotto
Operatorė: Kim Longinotto
Montažas: Ollie Huddleston
Prodiuseriai: Teddy Leifer, Lisa Stevens

Dvidešimt penkerius metus Brenda Myers Powell buvo nuo narko-
tikų priklausoma prostitutė. Po vieno susitikimo su brutaliu klientu 
Brenda atsipeikėjo ligoninėje ir nusprendė pakeisti savo gyvenimą. 
Šiandien ji yra vilties švyturys, teikiantis stiprybės ir šviesos, šimtams 
moterų ir mergaičių, kurios nori pakeisti savo gyvenimus. Stebėda-
mi žavingą, charizmatišką ir iš tiesų empatišką Brendą, žiūrovai turi 
galimybę įžengti į jaunų moterų pasaulį ir cinéma vérité filmuotoje 
medžiagoje pažvelgti į šių moterų tikrovę iš jų pačių perspektyvos.

dReamcaTcHeR   UK, 2015, 97 min.

Director: Kim Longinotto
Cinematography: Kim Longinotto
Editing: Ollie Huddleston
Producers: Teddy Leifer, Lisa Stevens

For twenty-five years Brenda Myers-Powell was a drug-addicted 
prostitute. After a violent encounter with a ‘john’, Brenda woke up 
in the hospital and decided to change her life. Today she is a beacon 
of hope and a pillar of strength for hundreds of women and girls as 
young as fourteen who want to change their own lives. By following 
the very charming, charismatic and truly empathic Brenda, we enter 
the lives of young women and see in verite footage their realities 
from their points of view. 

Moterys kuria kiną  Women Make Movies
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SHelved balTic docUmenTaRieS

Sovietų okupacijos metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kinas buvo po tarybinės cenzūros padidinamuoju 
stiklu. Filmai, kurie neatitikdavo oficialios Sovietų 
Sąjungos ideologinės krypties, galėjo be paaiškini-
mo nugulti lentynose neribotam laikui. „Nepatogus 
kinas“, švęsdamas 25 metų Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo sukaktį, pristato penkis trumpa-
metražius Baltijos šalių dokumentinius filmus, kurie 
tarybiniais laikais buvo „užlentyninti“ ir nepasiekė 
ekranų.

During the Soviet occupation Lithuanian, Latvian 
and Estonian cinema were under magnifying glass 
of Soviet censorship. Films that did not conform to 
soviet ideology could be shelved for undetermined 
period. “Inconvenient Films” present five inconve-
nient short documentary films from these coun-
tries, which were shelved and could not reach the 
screen on the day they were created.
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aTSPindžiai    Lietuva, 1968, 15 min.

Režisierius: Henrikas Šablevičius
Scenarijaus autoriai: Henrikas Šablevičius, Vidmantas Puplauskis
Operatorius: Jonas Marcinkevičius
Pagaminta: Lietuvos televizijoje

„Atspindžiai“ – 1968 m. Lietuvos televizijoje sukurtas H. Šableviči-
aus filmas. Siurrealistinis etiudas be aiškaus naratyvo, drąsus savo 
forma, todėl neįprastas tuometinio lietuvių kino kontekste, iš karto 
po sukūrimo buvo uždraustas ir beveik dviem dešimtmečiams padė-
tas į stalčių. Sąlygiškose „Atspindžių“ erdvėse atgaivindamas grafiko 
Stasio Krasausko darbus režisierius vaizdais kuria pasakojimą apie 
žmogaus (galbūt – ir sistemos) dvilypumą, savęs paieškas ir išsilais-
vinimą, gyvenimą su praeitimi ir ne visuomet egzistuojančia galimybe 
rinktis.

ReflecTionS    Lithuania, 1968, 15 min.

Director: Henrikas Šablevičius
Cinematography: Jonas Marcinkevičius
Production company: LRT

Reflections is a film by Henrikas Šablevičius that was made for Lith-
uanian Television. It is a surrealist etude that doesn’t have a clear 
narrative, and is courageous in its form, unusual in the context of 
Lithuanian cinema at the time. The film was banned and put on the 
shelf for almost twenty years. H. Šablevičius uses the work of for-
gotten graphic artist Stasys Krasauskas. In the conditional spaces of 
the film, he creates a story about the dual character of a man and 
the search for himself.

Baltijos dokumentika lentynoje   Shelved Baltic Documentaries
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SeniS iR žemĖ   Lietuva, 1965, 20 min.

Režisierius: Robertas Verba
Operatoriai: Vladimiras Kostiugovas, Robertas Verba 
Montažas: Vytenis Imbrasas 

„Senis ir žemė“ — pirmasis žymaus lietuvių kino dokumentalisto Ro-
berto Verbos sukurtas filmas, ženklinantis ir lietuvių poetinio doku-
mentinio kino pradžią. Savo filmo herojumi pasirinkęs kaimo šviesuolį 
Anuprą Trimonį, R. Verba palengva kuria su gimtąja žeme susijusio 
senolio portretą, kartu į ekraną sugrąžindamas patriarchališką lietu-
viško kaimo pasaulėjautą. Filmas „Senis ir žemė“ tapo ilgamečiu 
archaiško, lietuviškojo tapatumo simboliu, priešingybe primestai ide-
ologizuotai sovietinei tikrovei. 

THe man and THe eaRTH  Lithuania, 1965, 20 min.

Director: Robertas Verba
Cinematography: Vladimiras Kostiugovas, Robertas Verba 
Editing: Vytenis Imbrasas 
Producer: Lithuanian Film Studio

This film is Robertas Verba’s directorial debut. As film critic Živilė 
Pipinytė puts it, ‘this film was the ‘ice-breaker’ who broke through 
the ice of Soviet ideology to form the peculiar stylistics of Lithua-
nian documentary film’. The hero of the film is the bright Lithuanian 
villager Anupras whose archaic worldview becomes a symbol of the 
ethno-cultural Lithuanian identity that was often opposed to the 
identity constructed by the Soviet propaganda. 

Baltijos dokumentika lentynoje   Shelved Baltic Documentaries
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valSTiečiai (TalUPoJad)  Estija, 1968, 18 min.

Režisieriai: Ülo Tambek, Toomas Kirdelaht
Operatorius: Toomas Kirdelaht
Montažas: Eevi Säde
Prodiuseris: Jaak Jürida

Sukurtas 1968-aisiais, šis filmas lentynose pragulėjo iki 1989-ųjų. 
Restauruota jo versija prasideda Talino kino studijos nuosprendžiu 
– šis filmas pesimistiškas, jo autoriai nesugebėjo atskleisti valstiečių 
gyvenimo ir socialistinės kovos temos, greičiau filmo kadrai aštriai 
kritikuoja atitolimą nuo tradicinių vertybių ir ironizuoja kolektyvizaci-
ją. Užkadrinis balsas skaito citatas iš SSSR komunistų partijos pro-
gramos.

PeaSanTS (TalUPoJad)  Estonia, 1968, 18 min.

Made in 1968, this film was shelved until 1989. The restored version 
starts with the decree of Tallinnfilm studio – the film is pessimistic, 
authors have failed to fulfill the potential of the given topic in de-
picting the life and socialistic struggle of Estonian peasants, thus 
inevitably the following shots read as sharp criticism on alienation 
from traditional values and irony on the benefits of collectivization. 
The voiceover text uses citations from the USSR Communist Party 
program.

Baltijos dokumentika lentynoje   Shelved Baltic Documentaries
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aRToJo nUovaRgiS   Estija, 1982, 50 min.
(künnimeHe väSimUS)

Režisieriai: Jüri Müür, Enn Säde
Operatoriai: Peeter Ülevain, Arvo Vilu, Nikolai Šarubin
Montažas: Raivo Ramus
Prodiuseris: Jaak Jürida

Šis estų dokumentinis filmas – tai kritiška, planinės centralizuotos 
ūkininkystės sukeltų negatyvių pasekmių, analizė. Tokia politika buvo 
taikoma visiškai neatsižvelgiant į specifinius poreikius ir tinkamas 
sąlygas vystyti žemės ūkį Estijoje. Filmas lentynoje praleido šešerius 
metus, o po oficialaus jo išleidimo 1988 m., rodytas Berlinalės Foru-
mo programoje. 

THe PloUgHman’S faTigUe Estonia, 1982, 50 min.
 (künnimeHe väSimUS)

Directors: Jüri Müür, Enn Säde
Cinematography: Peeter Ülevain, Arvo Vilu, Nikolai Šarubin
Editing: Raivo Ramus
Producer: Jaak Jürida

This documentary is a critical analysis of the severe negative conse-
quences of the centrally planned agricultural policy. A policy which 
imposes a new technology without taking into account the specific 
needs and conditions of the farming-land in Estonia. The film was 
shelved for six years.

Baltijos dokumentika lentynoje   Shelved Baltic Documentaries
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PaviRžiS (celamaiZe)  Latvija, 1963, 20 min.

Režisieriai: Aivars Freimanis, Ivars Seleckis
Operatorius: Ivars Seleckis

Pirmasis Aivaro Freimanio ir Ivarso Seleckio dokumentinis trumpa-
metražis filmas „Kelio duona“ įnešė gryno oro ir naujų įdėjų į Latvijos 
dokumentinį kiną. Šis filmas vaizduoja jaunuolių išleistuves į paskirtus 
kolūkius ir kasdienybę darbo laukuose. Jaunieji kūrėjai laimėjo ide-
ologinį mūšį – vaizduoti nepaliestą kasdienybę dokumentikoje – su 
sovietų funkcionieriais, tačiau pabaigtas filmas iškart sukėlė skandalą 
ir buvo laikomas lentynoje dėl pesimistinės nuotaikos ir purvinų vaiz-
dinių. Abu režisieriai vėliau tapo vienais ryškiausių poetinio Latvijos 
dokumentinio kino kūrėjų. 

celamaiZe    Latvia, 1963, 20 min.

Directors: Aivars Freimanis, Ivars Seleckis
Cinematography: Ivars Seleckis

The first Aivars Freimanis and Ivars Seleckis documentary short film 
Send-off gave a fresh air and new ideas to the Latvian documentary 
cinema. The film brings together young people in recreational mo-
ments with footage from working in the fields. Young creators have 
won against the Soviet functionaries the ideological battle to depict 
untouched daily life. However, the finished film immediately caused 
a scandal and was shelved due to the pessimistic mood and dirty 
landscape. Both directors subsequently became one of the most 
significant Latvian poetic documentary filmmakers.

Baltijos dokumentika lentynoje   Shelved Baltic Documentaries
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PlaneT on a PlaTe

Maistas yra šių metų „Žaliosios programos“ dėme-
sio centre. Keturi skirtingi filmai – nuo asmeninių 
eksperimentų su maisto produktais iki poetiško 
žvilgsnio į biodinaminį ūkininkavimą – siūlys iš naujo 
pažvelgti į mūsų mitybos įpročius, ekologišką maisto 
produktų gamyba ir tvarų maisto išteklių vartojimą. 
Nuo šių pasirinkimų gali priklausyti ne tik kiekvieno 
mūsų asmeninė, bet ir visos planetos ateitis.

Green Programme this year focuses on food indus-
try and its influence on environment and people. 
Four different films – from personal experiments 
to poetical essays – will invite to consider our eat-
ing habits and lifestyle choices that have enormous 
effect on planet Earth. 
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SUvalgYk! maiSTo    Kanada, Jungtinė Karalystė, 
švaiSTYmo iSToRiJa  JAV, 2014, 75 min.

Režisierius: Grant Baldwin
Operatorius: Grant Baldwin
Montažas: Grant Baldwin
Prodiuserė: Jenny Rustemeyer

Kino kūrėjai ir maisto mylėtojai Jen ir Grantas pasineria į maisto 
švaistymo problemą – nuo ūkių ir mažmeninės prekybos iki savo 
šaldytuvo. Kasmet su maistu išmetami milijardai dolerių Šiaurės 
Amerikoje pastumėja juos atsisakyti pirkti maistą parduotuvėse ir 
metus pragyventi vien iš atliekoms nurašyto maisto. Šalyje, kurioje 
vienas iš dešimties žmonių alksta, šis eksperimentas ir švaistomo 
maisto vaizdiniai šokiruoja, tačiau taip pat skatina susimąstyti apie 
neatsakingą maisto gaminimo, platinimo ir vartojimo kultūrą visame 
vakarų pasaulyje.

JUST eaT iT: a food    Canada, UK, USA, 2014, 
WaSTe SToRY    75 min.

Director: Grant Baldwin
Cinematography: Grant Baldwin
Editing: Grant Baldwin
Producer: Jenny Rustemeyer

Filmmakers and food lovers Jen and Grant dive into the issue of 
waste from farm, through retail, all the way to the back of their own 
fridge. After catching a glimpse of the billions of dollars of good 
food that is tossed each year in North America, they pledge to quit 
grocery shopping cold turkey and survive only on foods that would 
otherwise be thrown away. In a nation where one in 10 people is food 
insecure, the images they capture of squandered groceries are both 
shocking and strangely compelling. 

Planeta lėkštėje   Planet On A Plate
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RYToJ bUS švieSiaU    Danija, 2014, 100 min.
(Så megeT godT i venTe)

Režisierė: Phie Ambo
Operatorės: Phie Ambo, Maggie Olkuska
Montažas: Theis Schmidt
Prodiuserė: Malene Flindt Pedersen

Nielsas Stokholmas – ūkininkas idealistas, su žmona Rita Danijoje 
įkūręs biodinaminį ūkį „Thorshøjgaard“. Nors šiame ūkyje pagami-
namus produktus vertina geriausi pasaulio restoranai, toli gražu ne 
visiems holistiniai tokio ūkininkavimo metodai yra priimtini. Biurok-
ratinis valstybės aparatas grasina ūkį uždaryti, nes tokio ūkininkavimo 
principai neatitinka šiuolaikinio ūkininkavimo normatyvų. Šiame 
poetiškame filme režisierė perteikia tylią ūkininko kovą su industriniu 
požiūriu į žemdirbystę, nuoširdžiai tikint, kad biodinaminiam ūki-
ninkamui priklauso ateitis. 

good THingS aWaiT   Denmark, 2014, 100 min.
(Så megeT godT i venTe)

Director: Phie Ambo
Cinematography: Phie Ambo, Maggie Olkuska
Editing: Theis Schmidt
Producer: Malene Flindt Pedersen

Niels Stokholm is one of the most idealistic farmers in Denmark. 
He runs the biodynamic farm with his wife, Rita, and from their 
farm, “Thorshøjgaard”, they distribute products to some of the best 
restaurants in the world. But not everyone is equally fond of “Thor-
shøjgaard” and their holistic methods. Authorities and bureaucracy 
threaten to close down the farm. Phie Ambo follows their struggle 
to make sure that they are not the last to do agriculture the way 
they do, but some of the first.

Planeta lėkštėje   Planet On A Plate
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cUkRaUS bliUZaS   Čekija, 2014, 78 min.

Režisierė: Andrea Culkova
Operatoriai: Lukáš Milota, Martin Štěpánek
Montažas: Darina Moravčíková
Prodiuseris: Daniel Tuček

Režisierei Andreai Culkovai diagnozuojamas nėščiųjų diabetas, tad 
nenorėdama pakenkti vaisiui ji privalo išvengti bet kokios formos 
rafinuoto cukraus. Tačiau ši užduotis greitai pasirodo neįveikiama, nes 
šiais laikais cukraus yra visur. Nuo pačios režisierės stalo prasidėję 
ieškojimai tampa penkerius metus trukusiu pasaulinės cukraus indus-
trijos tyrimu. Tragikomiška, energinga ir emocionali istorija yra ir in-
formatyvi, ir įkvepianti. Filmas siekia išlaisvinti žiūrovus nuo cukraus 
bliuzo!

SUgaR blUeS    Czech Republic, 2014, 
     78 min.
Director: Andrea Culkova
Cinematography: Lukáš Milota, Martin Štěpánek
Editing: Darina Moravčíková
Producer: Daniel Tuček

The director, Andrea, is diagnosed with gestational diabetes. She 
must avoid any form of refined sugar. That soon proves impossible 
though, because she finds sugar everywhere and in everything. The 
quest begins at Andrea’s kitchen table, but the investigation of the 
sugar industry continues worldwide over nearly five years. A tragi-
comic, vibrant and emotional story that is informative and inspiring. 
A film that will set you free from the Sugar Blues! 

Planeta lėkštėje   Planet On A Plate

Filmą pristato 
Presented by
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žUvieS Uodega    Portugalija, 2015, 103 min.
(Rabo de Peixe)

Režisūra, operatoriai ir montažas: Joaquim Pinto, Nuno Leonel 

Globalios industrinės žvejybos mastai sukėlė reikšmingų padarinių 
Žuvies Uodegos miesteliui tolimame Azorų salyne, kur vietos gyven-
tojai ilgą laiką gyveno iš mažos apimties žvejybos. Profesinėje krizėje 
atsidūrusį jauną žveją Pedro tai pastūmėja į ypatingai pavojingas situ-
acijas jūroje – norint sugauti įprastą laimikį nedideliu laiveliu reikia 
leistis į vis tolesnius vandenyno plotus. Režisieriai Joaquimas Pinto 
ir Nuno Leonelis po daugiau kaip 10 metų pertraukos sugrįžta prie 
1999–2001 m. filmuotos medžiagos, siekdami papasakoti dramatišką 
globalios idustrijos šešėlyje atsidūrusių mažo miestelio žvejų istoriją.

fiSH Tail (Rabo de Peixe)  Portugal, 2015, 103 min.

Directing, cinematography, sound, editing: Joaquim Pinto, Nuno Leonel 

Global industrial overfishing has caused significant problems in the 
village of Rabo de Peixe (Fish Tail) in the Azores, where small-scale 
fishing has long provided a livelihood. This situation plunges Pedro, 
a young master fisherman, with a crisis in his professional life, over 
and above the inherent dangers of working at sea. Shot between 
1999 and 2001, the film follows Pedro and his crew over a full year, 
chronicling their determination to remain free. 

Planeta lėkštėje   Planet On A Plate
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SPecial ScReeningS

Specialieji seansai šiemet pateikia keturias temas, 
aktualias Lietuvoje arba įsivaizduojamai tolimas 
(tad patogiai nutylimas). Kiekvienas filmas drąsiai ir 
taikliai kelia svarbius klausimus, kviesdamas neleng-
vam pokalbiui. Todėl visus šios programos filmus 
lydės papildomi renginiai ir diskusijos svarbiomis 
socialinėmis temomis.

Special Screenings dive into relevant topics in Lith-
uania or imaginary distant ones (and, therefore, 
handily avoided). Every film raises bold and accu-
rate questions, invites for a hard talk. Screenings of 
all these films will be accompanied by discussions 
and additional events. 
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kadaiSe SvaJoJaU    Suomija, 2014, 76 min.
aPie gYvenimą 
(näin UnTa elämäSTä)

Režisieriai: Jukka Kärkkäinen, Sini Liimatainen
Operatorius: J-P Passi
Animacija: Gregor Dashuber
Montažas: Illusia Sarvas, Timo Peltola
Prodiuseriai: Sami Jahnukainen, Mouka Filmi

Kiekvieną dieną Suomijoje nusižudo du žmonės, todėl savižudybės 
kasmet paveikia tūkstančius žmonių – artimuosius, draugus… Filmas 
pasakoja apie savižudybę iš bandžiusiųjų nusižudyti arba nusižudži-
usiųjų artimųjų perspektyvos, palaipsniui tampa ne tik asmeninio 
santyko su savižudybe liudijimu, bet ir motyvų, įspėjamųjų ženklų ir 
pasekmių, slypinčių po savižudybe, kaip socialiniu reiškiniu, tyrimu. 
Lietuvai, ženkliai Europoje pirmaujančiai pagal savižudybių skaičių, tai 
nepaprastai skaudi ir svarbi tema, kuria per dažnai vengiama kalbėti. 

once i dReamT of life  Finland, 2014, 76 min.
(näin UnTa elämäSTä)

Directors: Jukka Kärkkäinen, Sini Liimatainen
Cinematography: J-P Passi
Animation director: Gregor Dashuber
Editing: Illusia Sarvas, Timo Peltola
Producers: Sami Jahnukainen, Mouka Filmi

Every day in Finland alone, two people commit suicide. Thousands 
of people are affected by suicide yearly. Once I Dreamt of Life tells 
about suicide — subject that people rarely want to talk about – from 
a perspectives of people who attempted suicide or the relatives of 
those who committed suicide. It’s an account about one’s personal 
relation to suicide, but also studies suicide as social phenomena: 
What are the motives, warning signs and consequences?

Specialūs seansai  Special Screenings
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aš eSU aliSa (ik ben alice) Nyderlandai, 2014, 79 min.

Režisierius: Sander Burger
Operatorius: Sal Kroonenberg
Montažas: Manuel Rombley
Prodiuseris: Janneke Doolaard

Po 10 metų Nyderlanduose gyvens keturis kartus daugiau aštuonias-
dešimtmečių nei šiandien. Šią rimtą demografinę problema netikėtu 
būdu ima spręsti mokslininkai. Alisa – rūpybos robotė, sukurta rūpin-
tis pagyvenusiais žmonėmis, kuriems reikalinga kasdienė priežiūra. 
Universiteto tyrimų grupė vykdo eksperimentą – keletui savaičių 
pristato Alisą į trijų senjorių namus, stengdamiesi atrasti tinkamus 
Alisos kalbėjimo ir reakcijos būdus, kurie padėtų seniems žmonės 
buityje ir praskaidrintų vienatvę. 
Lietuvos, kaip ir daugelio Europos šalių, visuomenė sensta. Šiais 
laikais, kuomet gyvenimo tempas greitėja, o socialinių darbuotojų 
mažėja, užsitikrinti orią senatvę tampa rimta problema, kuriai būtina 
ieškoti sprendimo būdų.

alice caReS (ik ben alice)  Netherlands, 2014, 79 min.

Director: Sander Burger
Cinematography: Sal Kroonenberg
Editing: Manuel Rombley
Producer: Janneke Doolaard

Alice is a ‘carebot’, a robot designed to take care of people, in this 
case elderly people. A university research group tries to discover 
how Alice should talk and react to stem the effects of loneliness on 
elderly women. During several weeks Alice visits three women who 
accepted to take part in the experiment. The outcome is surprising, 
for all involved. A poignant, at times heartrending and morally thor-
oughly confusing documentary.

Specialūs seansai  Special Screenings



SacHaRovo PRemiJa /
SakHaRov PRiZe

Europos Parlamento Sacharovo premija – pirmą 
kartą įteikta 1988 m. Nelsonui Mandelai ir Anatoli-
jui Marčenkai – yra aukščiausias Europos Sąjungos 
teikiamas apdovanojimas už nuopelnus žmogaus 
teisių srityje. Sacharovo premija apdovanojami 
asmenys ir organizacijos, kurie aktyviai kovoja už 
saviraiškos laisvę, mažumų teisių apsaugą, tarptau-
tinės teisės laikymąsi, demokratijos plėtrą, teisinės 
valstybės principų įgyvendinimą. Kasmet teikiama 
premija padeda atkreipti dėmesį į žmogaus teisių 
pažeidimus ir paremti laureatus, suteikti jiems sti-
prybės ir jėgų kovoti siekiant savo tikslų.

Awarded for the first time in 1988 to Nelson Man-
dela and Anatoli Marchenko, the European Par-
liament Sakharov Prize for Freedom of Thought is 
the highest tribute to human rights endeavours the 
European Union accords. The prize is awarded to 
individuals and organisations that fight for freedom 
of expression, safeguarding the rights of minori-
ties, respect for international law, development of 
democracy and implementation of the rule of law. 
The prize, awarded annually, helps draw attention 
to human rights violations as well as support the 
laureates in the fight for their noble causes.
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žmogUS, gYdanTiS    Kongo Demokratinė 
moTeRiS: HiPokRaTo  Respublika, 2015, 113 min.
PRieSaika

Režisieriai: Thierry Michel, Colette Braeckman
Operatoriai: Michel Téchy, Thierry Michel
Montažas: Idriss Gabel
Prodiuserė: Céline Rauw

Šis dokumentinis filmas – įspūdingą, pripažinto Kongo Demokrat-
inės Respublikos ginekologo Deniso Mukwege’o, gyvenimą ir darbą 
vaizduojantis potretas. Už kovą prieš seksualinę prievartą gydytojas 
2014 m. apdovanotas prestižine Europos Sąjungos žmogaus teisių 
gynėjams skiriama Sacharovo vardo premija. Mukwege’as 1999 m. 
Bukavu mieste įkūrė ligoninę, šešiolika metų gydė 40 tūkst. seksuali-
ai išnaudotų moterų. Filmas pasakoja ne tik apie drąsų žmogaus teisių 
gynėją, bet ir išsamiai atskleidžia Kongo Demokratinės Respublikos 
istoriją, konfliktus bei jų pasekmes.

THe man WHo mendS   Congo, 2015, 113 min.
Women: THe WRaTH 
of HiPPocRaTeS

Directors: Thierry Michel, Colette Braeckman
Cinematography: Michel Téchy, Thierry Michel
Editing: Idriss Gabel
Producer: Céline Rauw

Portrait of the impressive life and works of internationally renowned 
gynaecologist Denis Mukwege from Congo. He recently received 
the prestigious Sacharov Prize for Freedom of Thought, for his strug-
gle against sexual violence. Mukwege founded the Panzi hospital in 
Bukavu in 1999 and medically assisted over 40,000 sexually abused 
women in sixteen years of professional practice. Besides his work as a 
physician Mukwege also defends human rights and seeks to raise glob-
al awareness on the issue of sexual violence in his country. 

Filmą pristato 
Presented by

Sacharovo premija  Sakharov Prize
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aPie SmURTą     Švedija, 2014, 85 min.
(conceRning violence)

Režisierius: Göran Hugo Olsson
Kamera: archives (color/B&W, 16mm-to-HD)
Montažas: Michael Aaglund, Dino Jonsater, Olsson, Sophie Vukovic
Pasakojimas: Lauryn Hill
Prodiuseriai: Annika Rogell, Tobias Janson

Radikali švedų kino kūrėjų grupė 1960-aisiais ir 1970-aisiais įvai-
riose Afrikos šalyse 16 mm kameromis fiksavo tuometinę suirutę ir 
drąsiausius kovos už išsilaisvinimą momentus. Göran Hugo Olssonas 
šią medžiagą sujungia su psichiatro ir filosofo Frantzo Fanono tekstu 
„Žemės prakeiktieji“ (1961) ir imasi tirti dekolonizacijos mechaniz-
mus. Režisieriui pavyksta sukonstruoti politiškai aktualų ir estetiškai 
novatorišką kino kūrinį.

conceRning violence  Sweden, 2014, 85 min.

Director: Göran Hugo Olsson
Camera: archives (color/B&W, 16mm-to-HD)
Editing: Michael Aaglund, Dino Jonsater, Olsson, Sophie Vukovic
Narration: Lauryn Hill
Producers: Annika Rogell, Tobias Janson

Concerning Violence based almost entirely on recently unearthed 
16mm footage captured by a group of radical Swedish filmmakers 
in various African countries, all in the midst of upheavals during the 
1960s and ‘70s covers the most daring moments in the struggle for 
liberation in the Third World. It explores the mechanisms of decol-
onization through text from Frantz Fanon’s The Wretched of the 
Earth, written over 50 years ago. 

Specialūs seansai  Special Screenings
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docS foR kidS

Šioje programoje pristatomi dokumentiniai filmai 
jauniausiems „Nepatogaus kino“ žiūrovams. Šie 
filmai kalba apie sudėtingas problemas ir galimus jų 
sprendimo būdus iš vaikų perspektyvos.

This programme is dedicated to the youngest 
viewers of “Inconvenient films”. 4 films in the pro-
gramme raise complicated issues and try to find 
possible solutions from kids’ perspective.

Programa ruošiama 
bendradarbiaujant su/in 
cooperation with
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beveik dRaUgĖS   Izraelis, 2014, 60 min.

Režisieriai: Nitzan Ofir, Barak Heymann
Operatorius: Oded Kirma
Montažas: Nili Feller
Prodiuseris: Barak Heymann

Tarpkultūrinio edukacinio projekto metu vaikai skatinami rašyti 
elektroninius laiškus savo bendraamžiams, gyvenantiems kituose 
miestuose. Samarai dvylika metų, jos mama Izraelio arabė, o tėtis 
palestinietis iš Vakarų pakrantės, ji gyvena Lode, mišriame žydų ir 
arabų mieste, apgaubtame skurdo ir nusikalstamumo. Linorai vie-
nuolika metų, ji gimė žydų gyvenvietėje Gazos ruože, o dabar gyvena 
Tlamine – religingame žydų kaime. Mergaičių susirašinėjimas perau-
ga į draugiškus susitikimus, po kurių mergaitėms ir jų šeimos tenka 
sau atsakyti į nelengvus klausimus.

almoST fRiendS   Israel, 2014, 60 min.

Director: Nitzan Ofir, Barak Heymann
Cinematography: Oded Kirma
Editing: Nili Feller
Producer: Barak Heymann

Samar (12), whose mother is an Israeli Arab and father is a Pales-
tinian from the West Bank, lives in Lod, a mixed city of Jews and 
Arabs riddled with poverty and crime. Linor (11) was born in a Jewish 
settlement in the Gaza strip, and lives in Tlamim, a religious Jewish 
village. Lod and Tlamim are only 67 kilometers apart, but a national, 
cultural, and ideological chasm separates them. Innocent online 
correspondence continues with face-to-face meetings, and engages 
them and their families in a deep, complex experience.

Filmai vaikams  Docs For Kids
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SPaRTakaS iR kaSandRa  Prancūzija, 2014, 81 min.

Režisierė: Ioanis Nuguet
Operatorė: Ioanis Nuguet
Montažas: Ioanis Nuguet, Anne Lorrière
Prodiuseriai: Samuel Luret, Gérard Lacroix, Gérard Pont

Jauna trapecijos akrobatė Camille paima savo globon du romų kilmės 
vaikus – brolį ir sesę. Jie apsigyvena cirke Paryžiaus pakraštyje. 
Ramiame, bet trapiame prioglobstyje vienuolikmečio ir trylikametės 
laukia nauji išbandymai. Jiems tenka apsispręsti, ar keliauti su globė-
ja Camille, ar likti su gatvėje gyvenančiais tėvais. Filmas subtiliai 
perteikia problemiškas vaikų būsenas ir sunkias atsakomybes, o kartu 
ir retas, bet įkvepiančias, džiaugsmo akimirkas.

SPaRTacUS and caSSandRa France, 2014, 81 min.

Director: Ioanis Nuguet
Cinematography: Ioanis Nuguet
Editing: Ioanis Nuguet, Anne Lorrière
Producers: Samuel Luret, Gérard Lacroix, Gérard Pont

Two Roma children are taken in by a young trapezist and live with 
her in a circus on the outskirts of Paris. In this peaceful but fragile 
haven, the 11 and 13 year old brother and sister are torn between 
the new destiny that awaits them and their parents who live off the 
streets. Spartacus and Cassandra is visually stunning and emotionally 
enlightening look at children forced to take on enormous adult re-
sponsibilities.

Filmai vaikams  Docs For Kids



76

įvaiRių šeimų vaikai  Australija, 2015, 85 min.

Režisierė: Maya Newell
Operatorė: Maya Newell
Montažas: Rochelle Oshlack
Prodiuserė: Charlotte Mars

Kol pasaulyje diskutuojama apie santuokos lygybės įtvirtinimą, fil-
mas „Įvairių šeimų vaikai“ nukelia į tokių šeimų namus ir įtraukia į 
asmenines paaugliškas vaikų dramas. Namuose, apsuptas moterų, 
Gusas bando suvokti, ką reiškia būti vyru; Ebony mėgina išlavinti 
savo balsą ir rasti vietą, kur jos šeima būtų priimta; Mattas kelia klau-
simus, kaip Dievas, kuriam meldžiasi jo mamos, tuo pat metu gali jas 
smerkti; o Grahamo troškimą išmokti skaityti ir taip nudžiuginti savo 
tėvus apsunkina šeimos persikėlimas į Fidžį, kur homoseksualumas 
yra smerkiamas.

gaYbY babY    Australia, 2015, 85 min.

Director: Maya Newell
Cinematography: Maya Newell
Editing: Rochelle Oshlack
Producer: Charlotte Mars

GayBy Baby is a portrait of four kids – Gus, Ebony, Matt and Gra-
ham – whose parents all happen to be gay. As they each wrestle with 
the challenges of oncoming adolescence, the outside world wrestles 
with the issue of marriage equality, and whether or not kids like 
them are at risk. “Gayby Baby” is a refreshingly honest picture of 
the value systems that really count in modern life. Just what is a 21st 
Century family, and how and by whom should it be defined?

Filmai vaikams  Docs For Kids
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lYdeRiai (PRZYWódcY)  Lenkija, 2013, 50 min.

Režisierius: Paweł Ferdek
Operatoriai: Paweł Ferdek, Rafał Leszczyński, Mateusz Skalski
Montažas: Jan Przyluski, Tomasz Ciesielski, Marcin Bukojemski
Prodiuserė: Kamil Skałkowski

„Lyderiai“ – politinis trileris vaikams. Pradinės mokyklos moksleiviai 
nuo ketvirtų iki šeštų klasių kandidatuoja į mokyklos tarybą. Marce-
lis, Kaisas, Helena ir Filipas imituoja suaugusiuosius visose veiklose: 
rinkdamiesi palaikytojus, kurdami šūkius ir žadėdami rinkėjams ab-
surdiškiausius dalykus. O gal laimės kandidatas, išdalijęs daugiausiai 
saldainių? Kas atrodo it lengvas žaidimas, įsitraukus kitiems šeimos 
nariams, tampa mirtinai rimta kova. Tarsi iškreiptame veidrodyje ši 
rinkiminė kampanija atspindi didžiosios politikos pasaulį. Ar tikrai 
šitaip demokratija veikia?

leadeRS (PRZYWódcY)  Poland, 2013, 50 min.

Director: Paweł Ferdek
Cinematography: Paweł Ferdek, Rafał Leszczyński, Mateusz Skalski
Editing: Jan Przyluski, Tomasz Ciesielski, Marcin Bukojemski
Producer: Kamil Skałkowski

Leaders is a children’s political thriller. Students of a primary school 
are candidates for the students council. The fourth to six graders 
Marcel, Kais, Helena and Filip imitate the adults in everything: gath-
ering supporters, inventing slogans and baiting the electorate with 
big promises that can’t be too absurd. What looked like a game at 
first becomes deadly serious when the children’s families step in and 
we realise: it’s a do or die situation. That election campaign shows, 
like in a distorting mirror, the world of a big politics. Does democra-
cy really work like this?

Filmai vaikams  Docs For Kids
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feSTival Team

gediminas andriukaitis  
direktorius / director
Justinas vancevičius 
koordinatorius / coordinator 
mantė valiūnaitė 
filmų programos kuratorė / programmer 
birutė Sabatauskaitė 
renginių ir savanorių koordinatorė / 
events and volunteer coordinator
Simona gaidytė 
svečių ir vaikų programos koordinatorė / 
guests’ and docs for kids programme 
coordinator 
Jūratė Juškaitė 
viešųjų ryšių koordinatorė /
 PR coordinator
linas astramskas 
festivalio bendruomenės koordinatorius 
/ community coordinator 
austė Zdančiūtė 
filmų vertimų koordinatorė / 
film translation coordinator

viešinimo kampanijos koncepcija ir 
komunikacija / festival promotion 
and communication
Autoriai (www.autoriai.lt) 

festivalio reklaminės medžiagos 
dizainerė / festival promotion 
design
Laura Klimaitė (www.lauraklimaite.com) 

festivalio interneto svetainė / 
festival website
Marius Leiburas (www.incube.lt )
Laura Klimaitė (www.lauraklimaite.com) 

Savanoriai / volunteers
Agnė Kavaliauskaitė, Aistė 
Mikočiūnienė, Akvilė Skurkaitė, 
Adomas Arštikys, Airina Pinevičiūtė, 
Akvilė Matulytė, Algirdas Mitrofanas, 
Asta Pacaitytė, Asta Daudaitė, 
Augustina Naciūtė, Auksė Svidraitė, 
Aurelija Dzedzevičiūtė, Aušrinė 
Pociūtė, Aušrinė Rimeikytė, Beata 
Lutinskaitė, Brigita Kudirkaitė, 
Dainius Četrauskas, Daumantė 
Baranauskaitė, Deimantė Petrulytė, 

Diana Šležaitė, Donata Arlauskaitė, 
Dovilė Butnoriūtė, Eglė Drungilaitė, 
Eglė Jakelevičiūtė, Eglė Tamošauskaitė, 
Emilija Juzeliūnaitė, Emilija Zapolskaitė, 
Erika Cibulskienė, Gabija Stašinskaitė, 
Gabrielė Baltrukonytė, Gailė 
Unikauskaitė, Gerda Dvaranauskaitė, 
Gerda Krištopaitytė, Giedvilė 
Karinauskaitė, Gintarė Igoriūtė, 
Gintarė Urbonaitė, Greta Aleno, Greta 
Dirmauskaitė, Ieva Batėnaitė, Ieva 
Drevinskaitė, Ieva Klimašauskaitė, Indrė 
Daukšaitė, Indrė Urbonavičiūtė, Inga 
Augustytė, Ingrida Vaitelytė, Ingrida 
Zelionkaitė, Izabelė Pukėnaitė, Julija 
Gelvanauskaitė, Julija Minajeva, Julija 
Rukanskaitė, Justina Armonaitė, Justina 
Pangonytė, Jūratė Ramanauskaitė, 
Kamilė Kasiulytė, Karina Kravčenko, 
Karolina Šulskutė, Kornelija Zaicaitė, 
Kotryna Pukėnaitė, Kristina Brokaitė, 
Kristina Makarauskaitė, Kristina 
Milušauskaitė, Kristina Terentjevaitė, 
Laisvūnė Šidlauskytė, Laura Pilvinytė, 
Laura Sadinauskaitė, Lina Zavišiūtė, 
Liudas Basiulis, Lėja Ruseckaitė, Loreta 
Zagorskaitė, Martyna Pangonytė, 
Mingailė Greičiūtė, Miglė Kriaučiūnaitė, 
Miglė Navickaitė, Miglė Sadauskaitė, 
Milda Repečkaitė, Milijus Lynikas, 
Mingailė Greičiūtė, Mindaugas 
Mažeika, Monika Brazionytė, Monika 
Guliakaitė, Monika Milda Burneikaitė, 
Neringa Kevličiūtė, Neringa Terleckaitė, 
Odeta Norkevičiūtė, Paulina Vainiūtė, 
Radvilė Bajelytė, Raimonda Girnytė, 
Rasa Mončiunskaitė, Rimvydas 
Butėnas, Romana Ruopaitė, Rusnė 
Valytė, Rūta Bielevičiūtė, Rūta 
Čepulytė, Rūta Griciūtė, Rūta 
Jankauskaitė, Rūta Navardauskaitė, 
Rūta Stravinskienė, Robertas Kairys, 
Silvija Aleknaitė, Sima Mažutavičiūtė, 
Simona Vitkauskaitė, Skaistė 
Raudonytė, Snieguolė Šukauskaitė, 
Šarūnė Noreikaitė, Veronika Minakova, 
Viktoras Volkovas, Viktorija Gaidytė, 
Vilija Carinkutė, Vilius Volodkevičius, 
Viltė Unikauskaitė, Violeta Gečevskaja, 
Vitalija Minakova, Vitalija Švenčionytė, 
Vytenė Stankutė, Živilė Končiūtė, Živilė 
Stanaitytė ir kt.
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Special thanks to

Detlef Gericke, Inga Nostytė, Ieva 
Lapėnienė, Paulius Anuškevičius, 
Vaida Bartusevičienė, Jūratė 
Kirvaitienė, Sarah Talalay, Ieva 
Lapėnienė, Giedrius Česnakas, Ieva 
Kryžiūtė, Solveiga Virbalienė, Diana 

Giedrytė, Paulius Skruibis, Zita 
Žebrauskienė, Vilma Gabrieliūtė, 
Dalia Puidokienė, Daiva Baranauskė, 
Jolanta Veterienė, Dovilė Butnoriūtė, 
Aistė Ašmontaitė, Kristina Sagaidak, 
Vilija Staškienė, Rita Urbonaitė, 
Aurelija Ananjevaitė, Agnė 
Meškauskaitė, Gintarė Obelenė ir 
kitiems.

lithuanian centre for Human 
Rights (lcHR), an NGO based in 
Vilnius. LCHR has been working in 
the field of human rights for nearly 
two decades. Since the foundation 
by private persons in 1994, LCHR 
focused on human rights education, 
advocacy and research, implementing 
numerous projects and activities in 
the field.

inconvenient films is an organiza-
tion which organizes international hu-
man rights documentary film festival 
“Inconvenient Films” and encourages, 
promotes and distributes documen-
tary films that deal with human rights 
issues.

kontaktai / contacts
Nepatogus kinas / Inconvenient Films
Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) / 
Lithuanian Centre for Human Rights (LCHR)
Raugyklos g. 15, 201 kab., LT-01140, Vilnius
www.nepatoguskinas.lt

lietuvos žmogaus teisių 
centras (lžTc) yra nuo 1994 m. 
veikianti nevyriausybinė organiza-
cija, viena seniausių žmogaus teisių 
švietimo organizacijų Lietuvoje. Nuo 
įsteigimo LŽTC telkė savo narių ir eks-
pertų pastangas įgyvendinant daugelį 
reikšmingų projektų žmogaus teisių 
švietimo, teisinių tyrimų ir advokacijos 
srityse. 

všį „nepatogus kinas“ – organi-
zacija, užsiimanti dokumentinio kino 
festivalio „Nepatogus kinas“ organi-
zavimu, kino edukacija, dokumentinio 
kino, keliančio svarbius žmogaus teisių 
klausimus, skatinimu, populiarinimu ir 
platinimu.

The content of this project reflects 
the views of its’ authors only. Neither 
partners, nor donors can be held 
accountable for the usage of the 
projects’ content in any way.

Šio renginio turinys ir jo pateikimas 
atspindi tik „Nepatogaus kino“ 
rengėjų požiūrį, kuris nebūtinai 
sutampa su festivalio rėmėjų ar 
partnerių požiūriu. Festivalio rėmėjai 
ar partneriai negali būti laikomi 
atsakingais už festivalio turinį.



Pagrindiniai rėmėjai

Rėmėjai

Partneriai

Komunikacijos partneris

Festivalio vežėjas Festivalio viešbutis Festivalio vietos Festivalio spaustuvė

Informaciniai rėmėjai
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Lietuvos 
gyventojų 
genocido ir 
rezistencijos 
tyrimo 
centras



81

Padėsime rasti išeitį!
Įkliuvai?



2015 feSTivalio Renginiai

Renginiai VILNIUJE: 

Spalio 15 d., 19:00 k. t. „Multikino“: 
festivalio atidarymas, apdovanojimo už 
žodžio laisvės ir saviraiškos stiprinimą 
Lietuvoje įteikimas.
Spalio 16–30 d. „Skalvijos“ k. c.: 
fotografijos paroda „Nuotraukos 
prabyla. Vakarų Sacharos istorijos“, 
aut. Sanni Seppo.
Spalio 16 d., 19:00 k. t. „Multikino“: 
fotografijos parodos „Pasaulis tavo 
akimis“ atidarymas. Organizuojama su 
„NNVBO platforma“ ir VšĮ „Europos 
namai“.
Spalio 17 d. „Vilniaus 20 km bėgimas 
su Živile Balčiūnaite“: filmo „Bėgikas“ 
herojaus Salaho Eddine Hmatou 
Amaidano bėgimas už Vakarų Sacharą.
Spalio 17 d., 15:00 Vilniaus 
mokytojų namų svetainė: 
organizacijos „Women Make Movies“ 
vadovės Debros Zimmerman 
paskaita „Moterys kino industrijoje“, 
organizuojama su VšĮ „Meno avilys“.
Spalio 19 d., 10:00 ISM Inovatorių 
bazė (Arklių g. 18C): seminaras 
„Filmai gali daugiau“, organizuojama 
su Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje 
MEDIA skyriumi. 
Spalio 19 d., 18:00 k. t. „Pasaka“ 
(didžioji salė): diskusija „Kokios 
galimybės Vakarų Sacharai būti 
pripažintai nepriklausoma valstybe?“
Spalio 21 d., 17:30 Fotomenininkų 
sąjunga: diskusija „Kaip fotografijos 
gali keisti visuomenę?“ 
Spalio 21 d., 18:00 „Skalvijos“ 
k. c.: filmo „Kadaise svajojau apie 
gyvenimą“ peržiūra ir diskusija, 
organizuojama su „Jaunimo linija“.
Spalio 22 d., 18:30 „Skalvijos“ k. 
c.: diskusija „Ar esame pasiruošę 
priimti pabėgėlius?“, organizuojama su 
Lietuvos Caritu. 
Spalio 23 d., 16:00 k. t. „Pasaka“ 
(mažoji salė): renginys „Išlaisvinkime 
Olegą Sentsovą“.
Spalio 23 d., 17:00 „Skalvijos“ 
k. c.: diskusija „Senjorai šeimose ir 
Lietuvos visuomenėje“, organizuojama 

su Medardo Čoboto trečiojo amžiaus 
universitetu. 
Spalio 24 d., 15:00 k. t. 
„Multikino“: diskusija „Vaikų, 
augančių tos pačios lyties tėvų 
šeimose, džiaugsmai ir rūpesčiai“, 
organizuojama su VšĮ „Įvairovės ir 
edukacijos namai“. 

Renginiai KITUOSE MIESTUOSE:

Spalio 22 d., 17:30 Kaunas, VDU 
didžioji salė: diskusija „Arabų pavasaris 
ir Europa“, organizuojama su Vytauto 
Didžiojo universitetu. 
Spalio 26 d., 17:30 Kaunas, VDU 
didžioji salė: diskusija „Praeitis 
dabartyje. Naujojo kolonializmo 
procesai Afrikoje“, organizuojama su 
Vytauto Didžiojo universitetu. 
Spalio 27 d., 17:45 Kaunas, k. t. 
„Romuva“: diskusija „Seksualinė 
prievarta: ar sukurta sistema apsaugo 
vaikus?“, organizuojama su fondu 
FRIDA.
lapkričio 4 d., 19:00 Klaipėdos 
kultūros fabrikas: fotografijos parodos 
„Pasaulis tavo akimis“ atidarymas. 
lapkričio 5 d., 18:00 Klaipėdos 
kultūros fabrikas: diskusija „Kas galėtų 
padėti į prostituciją į(si)traukusioms 
moterims iš jos išeiti?“, organizuojama 
su Klaipėdos socialinės ir psichologinės 
pagalbos centru.
lapkričio 5 d., 18:00 Šiauliai, 
k. t. „Atlantis Cinemas“: diskusija 
„Kaip kurti demokratinę mokyklą 
Lietuvoje?“ 
lapkričio 7 d., 16:00 Birštono 
viešoji biblioteka: diskusija „Senjorai 
šeimose ir Lietuvos visuomenėje“. 
lapkričio 7 d., 19:00 Panevėžys, 
k. t. „Garsas“: multimedijos projektas 
„Vienodos dienos“.



832015 feSTival evenTS

Events in VILNIUS:
 
october 15, 19:00, cinema 
Multikino, Opening of the 
International festival and 
Inconvenient Films 2015 Award for 
strengthening the freedom of speech 
in Lithuania ceremony. 
october 16–30, cinema Skalvija, 
photo-exhibition “Photography 
against silence: stories from Western 
Sahara”, by Sanni Seppo. 
october 16, 19:00, cinema 
Multikino, opening of the photo-
exhibition “The World As You See It”, 
organized with NGDO Platform and 
Europe House.
october 17, protagonist of the film 
“Runner” – Salah Eddine Hmatou 
Amaidan – will run for Western 
Sahara in the “Vilnius 20 km running 
with Živilė Balčiūnaitė”.
october 17, 15:00, Vilnius Teachers’ 
House, a lecture “Women in Film 
Industry”, by Debra Zimmerman, 
Executive Director of “Women Make 
Movies”, organized with Meno Avilys.
october 19, 10:00, ISM Innovators 
Base, seminar “Films Are Capable of 
More” organized with the Creative 
Europe Media Desk in Lithuania.
october 19, 18:00, cinema Pasaka 
(big hall), discussion “What are the 
possibilities for Western Sahara to 
bevome independent?” 
october 21, 17:30, the Union 
of Lithuanian Art Photographers, 
discussion “How can Photography 
influence society?”
october 21, 18:00, cinema Skalvija, 
screening of the film “Once I dreamt 
about life” and discussion organized 
with “Youth Line”.
october 22, 18:30, cinema Skalvija, 
discussion “Are we prepared to accept 
refugees in Lithuania?”, organized 
with Lithuanian Caritas.
october 23, 16:00, cinema Pasaka 
(small hall), special event “Free Oleg 
Sentsov”.

october 23, 17:00, cinema Skalvija, 
discussion “Seniors in families and 
Lithuanian society”, organized 
with Medardas Čobotas Third Age 
University.
october 24, 15:00, cinema 
Multikino, discussion “Joys and 
sorrows of children growing up in 
same-sex parent families”, organized 
with House of Diversity and 
Education.

Events of the travelling festival: 

october 22, 17:30, Kaunas, VDU 
Grand Hall, discussion “Arab Spring 
and Europe”, organized with Vytautas 
Magnus University.
october 26, 17:30, Kaunas, VDU 
Grand Hall, discussion “Past in the 
present. Processes of new collonialism 
in Africa”, organized with Vytautas 
Magnus University.
october 27, 17:45, Kaunas, cinema 
Romuva, discussion “Sexual violence: 
does the current system protect 
children?”, organized with foundation 
FRIDA.
november 4, 19:00, Klaipėda 
Culture Factory, opening of the 
photo-exhibition “The World As You 
See It”. 
november 5, 18:00, Klaipėda 
Culture Factory, discussion “What 
would help women in prostitution 
leave it?”, organized with Klaipėda 
Social and Psychological Services 
Center.
november 5, 18:00, Šiauliai, 
Atlantis Cinemas, discussion “How 
can we create democratic schools in 
Lithuania?”.
november 7, 16:00, Birštonas 
Public Library, discussion “Seniors in 
families and Lithuanian society”.
november 7, 19:00, Panevėžys, 
cinema Garsas, presentation of 
multimedia project “Monotone Days”.




