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Sveikinimo žodis Welcoming remarks

The Minister of
Foreign Affairs of the
Republic of Lithuania,
Patron of the Festival

Gerbiamieji „Nepatogaus kino”
žiūrovai ir organizatoriai,

Dear Inconvenient Films
Spectators and Organizers,

tarptautinis žmogaus teisių filmų
festivalis „Nepatogus kinas“
sukūrė prasmingą švietėjišką
tradiciją – kas rudenį sukviesti
mus į pasaulinės dokumentikos
apie opiausias šių dienų žmogaus
teisių problemas besivystančiose
šalyse panoramą.
Džiaugiuosi, kad šių metų
10-ojo jubiliejinio festivalio
programa mus nukels į pasaulio
dėmesio centre esantį Artimųjų
Rytų regioną, padės įsijausti į
nuo karo ir smurto bėgančių
žmonių likimus ir iššūkius
demokratijai Europos Sąjungos
rytinėje kaimynystėje. Taip pat
ypač vertinu festivalio rengėjų
pastangas atsigręžti į Holokaustą
– vieną skaudžiausių Lietuvos
visuomenei laikotarpių ir didįjį
mūsų visuomenės praradimą.
Ypač džiugu, kad festivalis su
specialiais seansais moksleiviams
aplankys ne vieną Lietuvos
miestą. Tikiu, kad festivalio
švietimo renginiai sudarys
galimybę geriau suprasti, kokį
vaidmenį mes, Lietuva, galime
suvaidinti pasaulio kovoje su
skurdu, socialine ir turtine
nelygybe.
Man nepaprastai malonu,
kad Lietuvos užsienio reikalų
ministerija jau ne vienerius
metus prisideda prie nepatogaus
dokumentinio kino tradicijos
Lietuvoje įtvirtinimo. Šis
festivalis nesiūlo lengvos
pramogos, jam reikia atidaus
žvilgsnio, žingeidumo ir drąsos.
Ir svarbiausia – jis reikalauja
empatijos ir atviros širdies.
Linkiu įkvepiančių peržiūrų,
prasmingų filmus lydinčių
susitikimų ir diskusijų.

The International Human Rights
Film Festival Inconvenient Films
has established a meaningful
educational tradition. Every
autumn it invites us to explore
the world documentary
panorama that gives an overview
of major challenges to human
rights facing the developing
world.
I am glad that this year the 10th
anniversary program will take
us to the Middle East, help us to
empathize with refugees who are
fleeing war and violence, and to
speak about challenges facing
democracy in the European
Union’s Eastern Neighbourhood.
I also greatly appreciate the
efforts of the organizers to focus
on the Holocaust – one of the
most painful periods in history
and a great loss for Lithuania’s
society. I am particularly glad
that the festival’s special sessions
for pupils will be presented
in several Lithuanian cities.
I believe that the festival’s
educative events will enable us
to better understand our role as
Lithuanians in the global fight
against poverty, economic and
social inequality.
I am very pleased that for a
number of years the Lithuanian
Ministry of Foreign Affairs
continues to contribute to the
inconvenient documentary film
tradition in Lithuania. This
festival does not offer light
entertainment. It requires a
close look, curiosity, courage,
and above all, empathy and
an open heart. I hope you will
love watching these inspiring
films, as well as post-screening
discussions and momentous
meetings.
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Rolandas
Kvietkauskas
Lietuvos kino centro
direktorius
Director of Lithuanian
Film Centre

Mieli festivalio bičiuliai,

Dear Festival Friends,

užsibrėžęs kelti nepatogius
klausimus festivalis jau dešimtmetį augina auditoriją, kuri pasiryžusi su dokumentinio kino
kūrėjais nagrinėti temas, gerokai
sudrumsčiančias ramybę tiems,
kurie priima reikšmingus sprendimus, stokoja atvirumo ar atjautos, siūlo kompromisus su sąžine
ar įsitikinimais.
Festivalio programose visada buvo ir, tikiu, bus ateityje filmų, kurie neleidžia pritarti,
kad geresnis pasaulis – tai tik
politikų, valstybių užduotis.
Kūrėjai dažnai pasiūlo mums
žvilgtelėti į veidrodį ir pamatyti netiesos, prisitaikymo, abejingumo atspindžių.
Linkiu, kad patogios kino
teatrų salės sukviestų vis daugiau žiūrovų, matančių pasaulio
netobulumą, besigilinančių į
nepatogius klausimus, o kai kada
surandančių sau ar kitiems ir
vieną kitą atsakymą.

For a whole decade this Festival,
set to raise inconvenient
questions, has been growing
its audience. Together with
filmmakers these filmgoers
are committed to approach
subjects that disturb peace of
mind for those who make major
decisions, who lack sincerity
and compassion, or go into
compromise with their own
conscience and beliefs.
Festival programs have
always included and, I believe,
will include films, that won’t
allow you to think, with relief,
that only politicians and states
have to toil for a better world.
The filmmakers often invite us
to look in the mirror and notice
reflections of lie, conformation,
and indifference.
I wish that comfortable
cinema halls would invite more
and more viewers, who see the
world’s imperfection, who plunge
into inconvenient questions and
sometimes even find answers –
for themselves and everyone else.
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Šarūnas Birutis
Lietuvos Respublikos
kultūros ministras
Minister of Culture
of the Republic
of Lithuania

Brangūs „Nepatogaus kino“
žiūrovai,

Dear Inconvenient Films
Festival viewers,

Mieli „Nepatogaus kino“
žiūrovai,

Dear Inconvenient Films Festival
goers,

dešimties metų sukaktis – ne
tik kruopštaus ir nuoširdaus
darbo rezultatas, bet ir įrodymas,
kad dokumentinis kinas,
keliantis diskusijas, gebantis
kritiškai pažvelgti į vengiamas
ar dažnai nevienareikšmiškai
vertinamas kasdienybės realijas,
yra reikalingas ir laukiamas
Lietuvoje.
Norėčiau pasidžiaugti, kad
„Nepatogus kinas“, formuodamas
festivalio programą, užtikrintai
plečia savo tarptautinių partnerių
ratą. Tokių solidžių tarptautinių
partnerių, kaip Tarptautinio
Krokuvos kino festivalio bei
Berlyno kino ir videomeno
instituto „Arsenalas“ turinys tik
dar labiau sustiprina festivalio
programą. Ir nors žiūrovams
šiais metais siūloma pamatyti
aktualius filmus, šiemet
nugalėjusius žymiausiuose
tarptautiniuose kino festivaliuose
visame pasaulyje, sveikintinas
drąsus festivalio organizatorių
sprendimas retrospektyviai
pažvelgti į praeitį, pristatant
Holokausto kine retrospektyvą.
Dėkoju festivalio organizatoriams
už jų ryžtą populiarinant
Lietuvoje dokumentinį kiną.
Ypač džiaugiuosi, kad tapęs
svariu Lietuvos kino renginių
panoramos dalyviu, festivalis ir
toliau siekia išlikti prieinamas
kiekvienam žiūrovui, tokiu būdu
užtikrindamas savo misijos ir
kultūros prieinamumo sklaidą
visiems Lietuvos gyventojams.
Linkiu ir toliau išlikti drąsiems ir
bekompromisiams.

Ten years anniversary not only
sums up all the tedious and
honest work, but also proves that
documentary cinema, which fuels
debates and helps critically assess
often avoided and ambiguously
viewed everyday realities, is
much needed and welcome in
Lithuania.
I’m happy about the fact that
Inconvenient Films Festival
is succesfully expanding
and acquiring more and
more international partners.
Authoritative partners, such as
the Krakow Film Festival and
the Berlin Institute for Film
and Video Art Arsenal, offer
strong and interesting content,
which further reinforces our
festival’s program. While this
year our audience will see
the best films from the most
famous international film
festivals around the world, we
also welcome the organizers’
brave decision to present the
retrospective look at the past
with the special Holocaust
program.
I would like to thank the
festival organizers for their
commitment promoting
documentary cinema in
Lithuania. I’m extremely
glad that this festival, despite
becoming one of the main
cinema events in our country,
continues to remain available to
every Lithuanian viewer, thus
ensuring its mission to make
culture accessible to everyone
everywhere.
Stay brave and uncompromising!

džiaugiuosi, kad ir šį rudenį
vilniečiai bus kviečiami į akistatą
su nepatogiomis, pamatinius
klausimus keliančiomis ir
atmintyje ilgam išliekančiomis
istorijomis.
Esu dėkingas festivalio
kūrėjams, kad dešimtmečio
proga jie pasirinko kalbėti
ne tik apie šiuolaikinius
globalaus pasaulio iššūkius,
tačiau nusprendė prisiminti
ir sunkiai gyjančias mūsų
visuomenės praeities žaizdas. Iki
II Pasaulinio karo beveik pusę
Vilniaus populiacijos sudarė žydų
tautybės gyventojai, jų kultūros
paveldas visuomet buvo Vilniaus
identiteto dalimi. Prisiminti ir
permąstyti Holokausto tragediją,
itin dramatiškai pakeitusią
Vilniaus miestą – skaudu, tačiau
būtina. Norėčiau padėkoti
festivalio „Nepatogus kinas“
organizatoriams už sudarytą
galimybę paminėti šią dramatišką
istorinę praeitį pakviečiant
žiūrovus į Holokausto kine
retrospektyvą.
Sveikinu festivalį su dar
vienu įveiktu iššūkiu, o žiūrovus
– su ištikimai savo vertybių
besilaikančio kino renginio
atidarymu Vilniuje. Norėčiau
palinkėti, kad festivalis ir toliau
išliktų atviras ir prieinamas
kiekvienam žiūrovui.

I’m glad that this autumn
Vilnius citizens and guests will
be once more invited to confront
memorable stories that raise
uncomfortable, fundamental
questions.
I’m grateful to the organizers
of this anniversal Festival,
who decided to speak not only
about the challenges of the
modern global world, but also
to remember the wounds of our
own past. Until World War II,
almost half of the population of
Vilnius were Jewish people, and
their cultural heritage has always
been a part of our city’s identity.
To remember and to rethink the
tragedy of the Holocaust which
dramatically changed the city is
painful, but necessary. I would
like to thank the Inconvenient
Films Festival organizers for the
opportunity to get in touch with
our dramatical past by inviting
the audience to the retrospective
Holocaust program.
Congratulations to the
Festival for overcoming
yet another challenge, and
congratulations to the audience
of the film event which stays true
to its values. I wish the Festival
to continue to remain open
and available to each and every
viewer.
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Remigijus Šimašius
Vilniaus miesto meras
Mayor of the City of
Vilnius
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Dr. Natalija Arlauskaitė

Ehab Al Khatib

Renata Santoro

Literatūros, kino
ir vizualumo tyrinėtoja, Vilniaus
universiteto Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų
instituto profesorė.

Kino režisierius, Žmogaus
teisių kino festivalio „Karama“
meno vadovas ir vienas iš
įkūrėjų.

Audiovizualinių menu tyrinėtoja
ir edukatorė, „Venecijos dienų“
programos sudarytoja.

Researcher of literature,
film and visuality. She is an
associate at the Institute of
International Relations and
Political Science of Vilnius
University.

Film director, Artistic Director
and Co-founder of Karama
Human Rights Film Festival.

Pietra Brettkelly

Krzystof Gierat

Režisierė ir prodiuserė

Krokuvos kino festivalio
vadovas.

Educator and researcher in the
audiovisual field, programmer
for “Venice Days”.

Director and producer.

Žiuri Jury

Director of the Krakow Film
Festival.
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KONKURSINĖ
PROGRAMA

1.

Competition

„Nepatogaus kino“ konkursinę programą sudaro
naujų režisierių darbai: pirmasis arba antrasis
ilgo metro dokumentinis filmas. Programa
sudaryta atsižvelgiant į meninę filmo vertę,
kūrėjų profesionalumą ir aktualių, žmogaus
teises liečiančių, temų atskleidimą.
Festivalio rengėjai dėkoja pagrindiniam
konkursinės programos partneriui ir festivalio
prizo steigėjui – advokatų kontorai „Tark Grunte
Sutkiene“.
International Competition is dedicated to the
films by new filmmakers – their first or second
feature documentary. Films are selected
considering artistic value, filmmaking skills and
revelation of a relevant human rights topic.
“The financial prize for the best film has been
kindly offered by the main partner of the
international competition section – law firm
Tark Grunte Sutkiene”.
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Sonita

REŽISIERĖ DIRECTOR Rokhsareh Ghaem Maghami
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Behrouz Badrouj,
Ali Mohammad Ghasemi, Mohammad Haddadi,
Arastoo Givi, Torben Bernard, Parviz Arefi, Ala Mohseni
MONTAŽAS EDITING Rune Schweitzer
PRODIUSERIAI PRODUCERS Gerd Haag, Kerstin Krieg,
Aline Schmid, Rokhsareh Ghaem Maghami

Iranas, Vokietija, Šveicarija | 2015 | 90 min.

Jeigu aštuoniolikmetė Sonita turėtų laisvę rinktis,
jos tėtis būtų Michaelas Jacksonas, o Rihanna –
mama. Talentinga mergina svajoja tapti garsia
repere, tačiau moterims Irane neleidžiama dainuoti.
Kol kas vienintelės jos gerbėjos yra paauglės iš prieglaudos Teherane. Iš Afganistano pabėgusi Sonita
bando susidoroti su traumine patirtimi ir mokosi
planuoti savo ateitį. Tačiau jos šeima jau suplanavo
viską už ją – išleisti į nuotakas už 9 tūkst. dolerių.
Ar Sonitai užteks jėgų įgyvendinti savo svajonę?
Režisierė Rokhsareh Ghaem Maghami asmeniškai
įsitraukia į atsakymo paieškas ir paskatina diskutuoti apie tai, kiek dokumentinio kino kūrėjai turi
ir gali priartėti prie savo filmo herojų?

Iran, Germany, Switzerland | 2015 | 90 min.
APIE REŽISIERĘ:
Rokhsareh Ghaem Maghami gimė
Teherane, studijavo režisūrą ir animaciją
Teherano meno universitete. Tyrinėjo
dokumentinę animaciją, 2009 m. išleido
knygą „Animacinė dokumentika: Naujos
išraiškos priemonės“.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Cianozė“ (Sinoze, 2007), „Kylant laiptais“
(Going Up the Stairs, 2011), „Sonita“
(2015).

Filmą pristato Alumni TIES programa.

If 18-year old Sonita had a say in things, Michael
Jackson would be her father and Rihanna her
mother. She captures her dream of being a famous
rapper in her scrapbook. For the time being, her
only fans are the other teenage girls in a Tehran
shelter. There, Sonita, a refugee from Afghanistan,
gets counseling for the traumas she has suffered
and guidance in shaping her future. Her family
has a very different future planned for her: as a
bride she’s worth $9,000. What’s more, women
aren’t allowed to sing in Iran. How can Sonita still
succeed in making her dreams come true? Director
Rokhsareh Ghaem Maghami ends up personally
involved in answering that question, reigniting the
discussion as to how documentary makers should
relate to their subjects.

ABOUT DIRECTOR:
Rokhsareh Ghaem Maghami was born
in Tehran and studied filmmaking and
animation in Tehran Art University. Her
published essays and research include the
book, “Animated Documentary: A New Way
to Express”, published in Persian in 2009.
SELECTED FILMOGRAPHY:
Cyanosis (Sinoze, 2007), Going Up the
Stairs (2011), Sonita (2015).

Supported by Alumni TIES.
16

17

Gylis 2
Depth Two
Dubina dva

REŽISIERIUS DIRECTOR Ognjen Glavonić
OPERATORĖ CINEMATOGRAPHER Tatjana Krstevskii
MONTAŽAS EDITING Jelena Maksimović
PRODIUSERĖS PRODUCERS Dragana Jovović, Sandra Orlović

Serbia, France | 2016 | 80 min.

Serbija, Prancūzija | 2016 | 80 min.

Eksperimentuodamas su šviesa ir garsu,
sujungdamas liudinininkų prisiminimus ir vietų,
kuriose vyko nusikaltimai, vaizdus, filmas „Gylis 2“
kuria jautrų, tačiau įtaigų pasakojimą apie masines
kapavietes Belgrado priemiesčiuose. 1999 m. NATO
bombarduojant Jugoslaviją, 53 negyvus kūnus vežęs
sunkvežimis nuskendo Dunojuje, šalia Rumunijos
sienos. Jokie tyrimai nebuvo atlikti. Kiek anksčiau
Kosove serbų policija Suva Rekos miestelyje
varė kaimo gyventojus į atokiose vietose iškastus
masinius kapus. Šie kraupūs tarpusavyje susiję ir
preciziškai suplanuoti įvykiai buvo organizuojami
valstybiniu lygiu ir nukreipti prieš žmones. Ognjeno
Glavonić filmas – tai bandymas iškelti į šviesą
sąmoningai užmarštin stumiamus praeities įvykius
ir suteikti balsą nukentėjusiems nuo brutalių
nusikaltimų žmoniškumui.

APIE REŽISIERIŲ:
Ognjen Glavonic gimė 1985 m.
Jugoslavijoje, baigė Kino ir TV režisūrą
Dramos menų fakultete Belgrade. Jo
trumpametražiai filmai rodyti daugiau nei
50-yje tarptautinių kino festivalių.
FILMOGRAFIJA:
„Živanas organizuoja Punk festivalį“ (Živan
Pravi Pank Festival, 2014), „Gylis 2“
(Dubina dva, 2016).
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By using a combination of light and sound – spoken
testimonies and images of the places where the
crimes took place, “Depth Two” is an experimental
documentary about the mass graves in the suburbs
of Belgrade. In 1999 while NATO was bombing
Yugoslavia, a truck containing 53 dead bodies
plunged into the Danube near the border with
Romania. No enquiries were carried out. Previously,
in Suva Reka, Kosovo: Serbian police herd villagers
together, bodies disappear into remote mass graves.
Monstrous events, each and every detail organised
according to a logistics of cruelty by a state enacting
a deadly secret plan aimed at its own population.
Ognjen Glavonić’s “Dubina dva” succeeds in
measuring truth. “Depth Two” is an attempt to
resist the oblivion that has been nurtured, by
uncovering, shedding the light and giving voice to
those stories which are still buried in silence.

ABOUT DIRECTOR
Ognjen Glavonic was born in 1985 in Yugoslavia. He graduated Film and TV directing
at the Faculty of Dramatic Arts, Belgrade.
His short films have been screened at
more than 50 international film festivals.
FILMOGRAPHY:
Zivan Makes a Punk Festival (Živan Pravi
Pank Festival, 2014), Depth Two (Dubina
dva, 2016).
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Revoliucijos
netransliuos televizija
Revolution Won’t
Be Televised

REŽISIERĖ DIRECTOR Rama Thiaw
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Amath Niane
MONTAŽAS EDITING Axel Salvatori-Sinz, Rama Thiaw
PRODIUSERĖ PRODUCER Rama Thiaw

Senegal | 2016 | 110 min.

Senegalas | 2016 | 110 min.

Kaip atsiranda revoliucijos? Senyvo amžiaus vyras,
brutaliai ir negailestingai besilaikantis prezidento
kėdės – toks paveiklas prieš akis iškyla daugelyje
Afrikos šalių, taip pat ir Senegale. Kai 2011 m.
prezidentas iki gyvos galvos Abdoulaye Wade’as
dar kartą kandidatavo į prezidento postą, milijonai
senegaliečių išėjo į gatves kovoti už demokratiją.
Taip pasielgė ir trys reperiai draugai – Thiat, Kilifeu
ir Gadiaga – išvedę į gatves pilietinį judėjimą „Y’en
a Marre“ („Mums atsibodo“). Režisierė Rama
Thiaw pateikia intymų šių trijų bičiulių paveikslą.
Tačiau kamera subtiliai suteikia erdvės jų aplinkai,
palieka vietos kontekstui, kuriame atsiveria keblūs
konfliktai: tarp muzikos ir politikos, gatvės ir
valstybės. Ši afrikietiška miesto istorija žvelgia dar
giliau ir stengiasi suprasti, ar įmanoma toliau siekti
asmeninių kūrybinių svajonių, kai esi padaręs ryškų
įspaudą šalies politinėje istorijoje?

APIE REŽISIERĘ:
Rama Thiaw gimė 1978 m. Mauritanijoje.
Ji studijavo tarptautinę ekonomiką ir kiną
Paryžiuje. Rama Thiaw dirba scenariste,
režisiere ir prodiusere Senegalo kino
gamybos kompanijoje Boul Fallé Images.
FILMOGRAFIJA:
„Boul Fallé, Imtynių kelias“ (Boul Fallé,
la Voie de la lutte, 2009), „Revoliucijos
netransliuos televizija“ (Revolution Won’t
Be Televised, 2016).

20

What revolutions are made of? Old men who
brutally and relentlessly cling on to their roles
as heads of state have become colossally negative
images in many countries of Africa, including
Senegal. When President Abdoulaye Wade wanted
to run for office yet again in 2011, millions of
Senegalese took to the streets for democracy. One
Monday morning of 2011, three friends Thiat,
Kilifeu and Gadiaga took the lead of a nationwide
movement “Y’en a Marre” (“We Are Fed Up”)
against a self-proclaimed “president-for-life”. Rama
Thiaw shows the rappers and their environment
with an intimacy whose cinematographic finesse
provides space and context for the thorny conflicts
between music and politics, street and state.
This African Urban Story goes further through…
Trying to figure out how you keep your dream
alive after you made history: will these 3 activists
overcome as artists?

ABOUT DIRECTOR:
Rama Thiaw Born in 1978 in Nouakchott,
Mauritania. She studied international
economics and film in Paris. Rama Thiaw
is a writer, director, and producer for the
Senegalese film production company Boul
Fallé Images.
FILMOGRAPHY:
Boul Fallé, the Wrestling Way (Boul Fallé,
la Voie de la lutte, 2009), The Revolution
Won’t Be televised (2016).
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Audra
Tempested
Tempestad

REŽISIERĖ DIRECTOR Tatiana Huezo
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Ernesto Pardo
MONTAŽAS EDITING Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman
PRODIUSERIAI PRODUCERS Nicolás Celis, Sebastián Celis

Mexico | 2016 | 105 min.

Meksika | 2016 | 105 min.

Ramų įprastos dienos rytą Miriam be jokių įrodymų suimama už prekybą žmonėmis. Smurtas, kurį
ji tuomet patyrė, paliko gilų randą jos gyvenime.
Adela dirba kloune keliaujančiame cirke.
Prieš dešimt metų jos gyvenimas negrįžtamai pasikeitė. Kiekvieną naktį prieš pasirodymą ji prisimena savo dingusią dukterį Moniką. „Audra“ – tai
dviejų moterų paralelinės kelionės, reflektuojančios
smurto, korupcijos ir savivalės išplitimą šių dienų
Meksikoje. Jų balsai žiūrovus atveda prie giliausių
šių moterų jausmų, praradimų ir skausmo, tačiau
taip pat verčia stebėtis orumu ir siekiu priešintis.
Subjektyvi ir emocionali šio filmo kelionė itin įtaigiai perteikia paralyžiuojančią baimės jėgą. Baimės,
kuri tarsi sunki lėtinė liga pakerta žmogaus savarankiškumą, aptemdo svajones ir gebėjimą augti.

APIE REŽISIERĘ:
Tatiana Huezo gimė 1972 m. San
Salvadore. Mokėsi Kinematografijos
studijų centre (Centro de Capacitación
Cinematográfica (CCC) Meksike ir baigė
meninės dokumentikos magistro studijas
Pompeu Fabra Universitete Barselonoje.
Tatiana Huezo ne tik kuria, bet ir dėsto
dokumentinį kiną CCC.
FILMOGRAFIJA:
„Mažiausia vieta“ (El lugar más pequeño,
2011), „Audra“ (Tempestad, 2016).
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A morning on a quite normal day: Miriam is
arrested at her workplace and is accused, without
proof, of “people trafficking”. The violence
she suffered and was exposed to during her
imprisonment has left a profound gap in her life.
Adela works as a clown in a travelling circus. Ten
years ago, her life was irreversibly transformed;
every night during the show, she evokes her missing
daughter, Monica. Tempest is the parallel journey
of two women. Mirror-like, it reflects the impact
of the violence and impunity that afflict Mexico.
Through their voices, we are drawn into the heart
of their feelings, steeped in loss and pain, but also
love, dignity and resistance. Through a subjective
and emotional journey, this film conveys the
paralysing power of fear: fear as a sickness that
prevents you from taking a stand on your life, on
the future of your children; which clouds your
ability to dream and grow.

ABOUT DIRECTOR:
Tatiana Huezo Born in 1972 in San
Salvador, El Salvador. She studied at the
Centro de Capacitación Cinematográfica
(CCC) in Mexico City and has a master’s
degree in creative documentary from the
Universidad Pompeu Fabra in Barcelona.
Along with her work as a filmmaker, she
also teaches documentary filmmaking at
the CCC.
FILMOGRAPHY:
The Tiniest Place (El lugar más pequeño,
2011), Tempestad (2016).
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Akinanti
saulėlydžio šviesa
The Dazzling Light
of Sunset
Daisis miziduloba

REŽISIERĖ DIRECTOR Salomé Jashi
OPERATORĖ CINEMATOGRAPHER Salomé Jashi
MONTAŽAS EDITING Derek Howard
PRODIUSERĖS PRODUCERS Salomé Jashi, Urte Fink

Gruzija, Vokietija | 2016 | 74 min.

Dariko – vienintelės mažo Gruzijos miestelio
televizijos žurnalistė. Ji lekia nuo vieno reportažo
prie kito, nuoširdžiai ir labai asmeniškai
pranešdama apie įvykius, kurie kuria jos aplinką.
Visi visuomeniniai įvykiai vyksta tarsi scenoje ir
parodyti geriausią savęs versiją yra pagrindinis
šio miestelio gyventojų tikslas. Tragikomiškose
mizanscenose atsispindi visos šalies funkcionavimo
modelis, kuomet įvaizdis svarbiau už turinį.
Režisierė Salomé Jashi užfiksuoja kaip tradicijos,
vienijančios bendruomenę, dažnai kuriamos iš
tuščių žodžių ir automatiškų gestų, tuo tarpu visa,
kas nauja, tėra iškreipta svetimo pasaulio kopija.

Georgia, Germany | 2016 | 74 min.
APIE REŽISIERĘ:
Salomé Jashi gimusi 1981 m. yra
dokumentinio kino režisierė iš Gruzijos. Po
žurnalistikos studijų ji baigė dokumentinio
kino režisūrą Karališkajame Holovėjaus
koledže Londone.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Vadovas – visuomet teisus“ (Lideri
Khoveltvis Martalia, 2010), „Bakhmaro“
(2011), „Akinanti saulėlydžio šviesa“
(Daisis miziduloba, 2016).
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The film takes a small town television station as a
centerpiece of its story and draws a
pseudo-ethnographic portrait of a community in
Georgia. Journalist Dariko races from one report to
another giving an honest, if highly personal, take
on the current events that shape her environment.
Everything public either happens on a stage or
refers to the idea of a stage. Presentation of one’s
self in the best possible way is of the essence.
This microscopic tragi-comedy reflects the way
the whole nation functions, where appearance
is more valued than content. Jashi captures how
the traditions that the community nurtures are
often composed of empty words or automated
movements, while the new is a crooked copy of an
alien world.

ABOUT DIRECTOR:
Salomé Jashi is a documentary film
director from Georgia [1981]. With
first degree in journalism she studied
documentary filmmaking at Royal
Holloway, University of London.

SELECTED FILMOGRAPHY:
The Leader is always Right (Lideri
Khoveltvis Martalia, 2010), Bakhmaro
(2011), The Dazzling Light of Sunset
(Daisis miziduloba, 2016).
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Irano reivas
Raving Iran

REŽISIERĖ DIRECTOR Susanne Regina Meures
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Gabriel Lobos,
Susanne Regina Meures
MONTAŽAS EDITING Rebecca Trösch
PRODIUSERIS PRODUCER Christian Frei

Switzeraland | 2016 | 86 min.

Šveicarija | 2016 | 86 min.

Anooshas ir Arashas – Teherano undergroundinės
technomuzikos scenos pionieriai. Pavargę slapstytis
nuo policijos ir savo stagnuojančios karjeros, jie
dar kartą organizuoja paskutinės minutės vakarėlį
dykumoje. Grįžę vėl nesėkmingai bando pardavinėti
savo įrašus, tačiau net atsispausdinti albumo viršelį
be valdžios leidimo yra nelegalu. Kuomet Anooshą
sulaiko policija, vilties, atrodo, nebelieka. Tačiau
reikalus pakeičia vienas telefono skambutis –
vyrukų kuriama muzika patiko vieno didžiausių
technomuzikos festivalių pasaulyje rengėjams ir jie
kviečiami atvykti į Šveicariją. Ciuriche jie pasijunta
kaip svajonėje – interviu radijui ir žurnalams,
milijonai reiverių ir kiti didžėjai nubloškia juos
į kitą dimensiją. Kuomet Irane technomuzika ir,
apskritai, visa vakarietiška muzika yra draudžiama,
Irano reiveriai priversti rinktis: pasilikti Europoje
ar grįžti namo?

APIE REŽISIERĘ:
Susanne Regina Meures gimė Vakarų
Vokietijoje. Ji studijavo fotografiją ir meno
istoriją Courtould meno institute Londone,
taip pat kino režisūrą Ciuricho meno
universitete.
„Irano reivas“ yra jos pirmasis ilgo metro
dokumentinis filmas.

Filmą pristato Alumni TIES programa.

Anoosh and Arash are at the center of Tehran’s
underground techno scene. Tired of hiding from
the police and their stagnating career, they organize
one last manic techno rave under dangerous
circumstances in the desert. Back in Tehran they
try their luck selling their illegally printed album
without permission. When Anoosh is arrested,
there seems to be no hope left. But then they
receive a phone call from the biggest techno
festival in the world. Arriving in Switzerland, they
are overwhelmed by their own dream. Radio and
newspaper interviews, millions of ravers and other
DJ’s catapult them into another sphere. The haze
of the instant euphoria evaporates quickly when
the seriousness of the situation starts to dawn on
them. With their visa expiring they have to make a
decision: Should they stay in Europe or should they
go back to Iran?

ABOUT DIRECTOR:
Susanne Regina Meures born in the West
of Germany. She studied photography and
history of art at The Courtauld in London
and film at the Zurich University of the Arts.
She worked for numerous print publications
before moving to film.
"Raving Iran" is her first feature length
documentary.

Supported by Alumni TIES.
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Mergaitės neskraido
Girls Don't Fly

REŽISIERĖ DIRECTOR Monika Grassl
OPERATORĖS CINEMATOGRAPHERS Petra Lisson,
Julia Hönemann
MONTAŽAS EDITING Sven Kulik
PRODIUSERIAI PRODUCERS Alek Gielnik, Ralpf Wieser

Vokietija, Austrija | 2016 | 90 min.

Stebėjimo aikštelė, angaras ir klasė kažkur Ganos
kaime – vieta, kurioje aštuoniolikmetė Lydia ir
dvidešimtmetė Esther siekia savo svajonės – mokosi pilotuoti lėktuvą ir skristi. Jos įstojo į pirmąją
aviacijos mokyklą merginoms Vakarų Afrikoje.
Ambicingas anglas nori paruošti jaunas moteris
pilotavimui. Tačiau treniruočių metu mokyklos
idealai susiduria su merginų vertybėmis – ilgainiui
jos supranta, kad jų svajonė turi didelę kainą.
„Merginos neskraido“ kvestionuoja iš pirmo žvilgsnio sveikintinas vakariečių iniciatyvas prisidėti prie
kitos kultūros vystymo ir dar kartą sujudina kolonijinio mąstymo likučius vakariečių sąmonėje.

Germany, Austria | 2016 | 90 min.
APIE REŽISIERĘ:
Monika Grassl gimė Vienoje, Austrijoje.
2006 m. Vienos kino fonde atliko Austrų
dokumentinio kino tyrimą. Dirbo Wildart
Film ir DocuZone kompanijose Austrijoje,
taip pat dirbo kartu su režisieriumi Hubertu
Sauperiu Paryžiuje, Prancūzijoje.
FILMOGRAFIJA:
„Kur pasibaigia laikas“ (Endzeiten, 2013)
„Mergaitės neskraido“ (Girls Don’t Fly,
2016).

Filmą pristato Alumni TIES programa.

An airstrip, a hangar and a classroom somewhere
in rural Ghana: This is the place where 18-year-old
Lydia and 20-year-old Esther hope to achieve their
dream: learning how to fly. They have joined the
first aviation school for girls in West Africa. There,
an ambitious Englishman wants to train young
women from rural areas to become pilots. Yet,
during training and everyday life at the Aviation
Academy Western ideals collide with African
values, and the girls gradually realize, that their
dream of flying comes at a price.

ABOUT DIRECTOR:
Monika Grassl was born in in Vienna,
Austria. In 2006 she wrote an analysis
about Austrian documentary filmmaking
for the Vienna Film Fund. She has worked
for the film production companies WILDart
Film and DocuZone Austria, and for
documentary film director Hubert Sauper in
Paris, France.
FILMOGRAPHY:
Where Time Stops (Endzeiten, 2013) Girls
Don’t Fly (2016).

Supported by Alumni TIES.
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Kalėjimas
dvylikoje vietų
The Prison in
Twelve Landscapes

REŽISIERIUS DIRECTOR Brett Story
OPERATORĖ CINEMATOGRAPHER Maya Bankovic
MONTAŽAS EDITING Avrïl Jacobson
PRODIUSERIS PRODUCER Brett Story

Kanada | 2016 | 86 min.

Šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose įkalintų
žmonių skaičius pasiekė piką per visą šalies istoriją,
tačiau paradoksalu tai, kad kalėjimas dar niekada
neatrodė toks nutolęs ir nepastebimas. Todėl filme
„Kalėjimas dvylikoje vietų“ žiūrovas neišvys įkalinimo įstaigų. Vietoj to režisierė leidžiasi į kelionę po
dvylika JAV vietovių, kurios buvo ar yra veikiamos
greta įsikūrusių įkalinimo įstaigų: nuo Kalifornijos kalnų, kuriuose miškų gaisrus gesina moterys
kalinės iki Bronkso sandėlio, kuriame artimieji gali
nuteistiesiems užsakyti įkalinimo įstaigų standartams pritaikytas prekes. Arba anglies kasyklų
miestelio Apalačų kalnuose, kur gyventojų egzistencinės viltys grįstos būsimomis darbo vietomis naujai
planuojamame kalėjime.

Canada | 2016 | 86 min.
APIE REŽISIERĘ:
Brett Story yra rašytoja, kino kritikė,
žurnalistė ir nepriklausomo ne vaidybinio
kino režisierė, dirbanti Niujorke. Toronto
universitete ji įgijo doktorantūros laipsnį
geografijos srityje ir šiuo metu atlieka
kultūros ir politikos tyrimus Niujorko miesto
universitete.
FILMOGRAFIJA:
„Lemties šalis“ (Land of Destiny, 2010),
„Kalėjimas dvylikoje vietų“ (The Prison in
Twelve Landscapes, 2016).
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A film about the prison and its life in the American
landscape. More people are imprisoned in the United States at this moment than in any other time
or place in history, yet the prison itself has never
felt further away or more out of sight. “The Prison
in twelve Landscapes” is a film about the prison in
which we never see a penitentiary. Instead, the film
unfolds as a cinematic journey through a series of
landscapes across the USA where prisons do work
and affect lives, from a California mountainside
where female prisoners fight raging wildfires, to a
Bronx warehouse full of goods destined for the state
correctional system, to an Appalachian coal town
betting its future on the promise of prison jobs.

ABOUT DIRECTOR:
Brett Story is a writer, film critic, journalist
and independent non-fiction filmmaker
based in New York. Brett holds a PhD in
geography from the University of Toronto
and is currently a postdoctoral research
fellow at the Center for Place, Culture and
Politics at the City University of New York
Graduate Center.
FILMOGRAPHY:
Land of Destiny (2010), The Prison in
Twelve Landscapes (2016).

31

Alisa karo lauke
Alisa in Warland
Alisa w krainie wojny

REŽISIERĖS DIRECTORS Alisa Kovalenko, Liubov Durakova
OPERATORĖS CINEMATOGRAPHERS Alisa Kovalenko,
Liubov Durakova
MONTAŽAS EDITING Weronika Blawut
PRODIUSERIS PRODUCER Miroslaw Dembinski

Poland | 2015 | 74 min.

Lenkija | 2015 | 74 min.

Alisa – 26-erių kino studentė iš Kijevo.
Jos gyvenimas klostosi įprastai iki dienos, kuomet
Viktoras Janukovyčius atsisako pasirašyti Europos
Sąjungos ir Ukrainos Asociacijos Sutartį. Staiga
viskas pasikeičia – protestų virtinė sostinėje
reikalauja prezidento atsistatydinimo. Alisa tampa
šių įvykių liudininke ir noras suprasti konflikto
priežastis galiausiai ją nuveda į Rytų Ukrainą, kur
šįkart ji tampa prorusiškų demonstracijų liudininke.
Keliaudama Alisa pamato karą iš arti. Sprogimai,
jaunų kareivių mirtys, Alisos sulaikymas už
šnipinėjimą ir separatistų karininko pažeminimai
paveikia merginą. „Alisa karo lauke“ – tai atviras
ir drąsus jaunos moters, ieškančios atsakymų karo
lauke, autoportretas.

APIE REŽISIERES:
Alisa Kovalenko gimė 1987 m. Zaporožėje,
Ukrainoje. Ji baigė žurnalistikos studijas
Kijevo nacionaliniame Taraso Ševčenkos
universitete.
Liubov Durakova gimė 1986 m. Charkove,
Ukrainoje. Ji baigė Maskvos valstybinį M.
V. Lomonosovo universitetą.
Šiuo metu jos abi studijuoja dokumentinio
kino režisūrą Kijevo nacionaliniame
I.K.Karpenko-Kary teatro, kino ir televizijos
universitete.
„Alisa karo lauke“ jųdviejų debiutinis ilgo
metro dokumentinis filmas.

Filmą pristato Krokuvos kino fondas, Polish Docs
ir Lenkijos institutas Vilniuje.

Alisa is a 26-year-old student at the film academy
in Kiev. Her life is pretty normal until the day that
President Viktor Yanukovych refuses to sign the
EU-Ukraine Association Agreement. Suddenly,
everything changes: protests erupt in the capital,
with the inhabitants demanding the president’s
resignation. Alisa witnesses the demonstrations and
embarks on a trip through Ukraine in an attempt
to understand the war. Her journey takes her to
the east of the country, where she comes across
demonstrations again, this time of a pro-Russian
character. Along the way, she faces shootings,
explosions and the searing consequences of the war
for the people of her country. Very much against
her will, Alisa is then personally caught up in the
war when she is arrested by separatists for spying.
This candid self-portrait shows us a sensitive,
concerned woman in search of answers.

ABOUT DIRECTORS:
Alisa Kovalenko was born in 1987 in
Zaporozhye, Ukraine. She graduated from
journalism studies at the Shevchenko Kiev
State University.
Liubov Durakova was born in 1986 in Kharkov. Graduated from the Moscow State
University at the Department of Mines and
Petroleum.
Now they both study Documentary Directing at I.K. Karpenko-Kary National University of Theatre, Film and Television in Kiev.
They directed several student films.
“Alisa in Warland“ is their first feature
documentary.

Presented by Krakow Film Foundation, Polish Docs
and Polish Institute in Vilnius.
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Vien dvelksmas
A Mere Breath
Doar o Rasuflare

REŽISIERĖ DIRECTOR Monica Lăzurean-Gorgan
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Marius Apopei, Barbu
Bălăsoiu
MONTAŽAS EDITING Andrei Gorgan
PRODIUSERĖ PRODUCER Monica Lăzurean-Gorgan

Rumunija | 2016 | 67 min.

„Vėjo dvelksmas“ tiria giliai įsišaknijusį
prieštaringumą šeimos meilės sampratoje. Tarsi
teologinė parabolė šis filmas vaizduoja septynerius
Sicrea šeimos gyvenimo metus Rumunijoje.
Vaizdinguose, poetiškuose paveiksluose žiūrovas
susipažįsta su Dobrino, jo žmonos Lios bei trijų
jų vaikų vargais ir išbandymais. Dobrinas laukia
stebuklo, pakelsiančio jo dukrą iš vežimėlio ir vėl
leisiančio vaikščioti. Stebint, kaip auga vaikai,
atsiskleidžia, kaip Dobrino ryšys su Dievu daro
įtaką šeimos santykiams.

Romania | 2016 | 67 min.
APIE REŽISIERĘ:
Monica Lãzurean-Gorgan 2001 m. baigė
kino režisūrą Bukarešte ir buvo viena
iš 4 Proof Film įkūrėjų 2007 m.
Be dokumentinio kino režisūros, ji dar
dirba prodiusere ir meno vadove.
FILMOGRAFIJA:
„Mano balsas“ (Votul meu, 2010),
„Vien dvelksmas“ (Doar o Rasuflare, 2016).
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“A Mere Breath” explores the profound
contradictory nature of family love. Both a journey
of initiation and a theological parable, the film
follows 7 years in the life of Sicrea family in
Romania, capturing, in painterly tableaux of sheer
poetry, the trials and tribulations of Dobrin, his
wife Lia and their 3 children. Dobrin is waiting for a
miracle to happen, to enable his youngest daughter
to get up from her wheelchair and walk. As we see
his children becoming adults, we witness how his
close connection to God deeply impacts the family
relationships.

ABOUT DIRECTOR:
Monica Lãzurean-Gorgan graduated in
Film Directing in Bucharest in 2001 and
co-founded 4 Proof Film in 2007. Besides
directing documentaries, she is also a TV
producer and an art director.
FILMOGRAPHY:
My Vote (Votul meu, 2010), A Mere Breath
(Doar o Rasuflare, 2016).
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Atmink savo
vardą, Babilone
Remember Your
Name, Babylon
Diurno Doliente

REŽISIERIAI DIRECTORS Marie Brumagne,
Bram Van Cauwenberghe
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Marie Brumagne,
Bram Van Cauwenberghe
MONTAŽAS EDITING Marie Brumagne, Bram Van Cauwenberghe
PRODIUSERIAI PRODUCERS Marie Brumagne,
Bram Van Cauwenberghe

Belgium | 2015 | 77 min.

Belgija | 2015 | 77 min.

Laukimas – pagrindinė savybė, vienijanti šių per
jūrą persikėlusių vyrų ir moterų gyvenimus. Jie
gyvena niekieno žemėje, Ispanijos pakrantėje,
apsupti hermetiškų šiltnamių. Kartais atsiranda
atsitiktinių darbų, tačiau didžiąją laiko dalį jie
praleidžia mažose lūšnelėse, susiręstose iš palečių,
brezento ir bet ko, kas pakliūna po ranka. Susidaro
įspūdis, kad jie yra visiškai atskirti nuo išorinio
pasaulio, nepaisant to, kad periodiškai kalbasi
su teisininkais, kurie neva rūpinasi jų leidimais
gyventi. Kamera, visuomet stebėdama iš to paties

APIE REŽISIERIUS:
Marie Brumagne gimė 1983 m. Belgijoje. Ji
studijavo kino režisūrą Briuselyje.
Bram Van Cauwenberghe gimė 1981 m.
Belgijoje. Jis studijavo politikos mokslus
Belgijoje ir Italijoje prieš įstodamas į
dokumentinio kino studijas Ispanijoje.
Jie susitiko ledo čiužykloje ir kartu įkūrė
kino gamybos kompaniją „Rocky&Estrella“.
2012 m. jie kartu pradėjo filmuoti jųdviejų
pirmąjį ilgametražį dokumentinį filmą
„Atmink savo vardą, Babilone“.
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Waiting, waiting, waiting. This is the main feature
of the lives of a group of men and women, brought
together by fate, who crossed the sea in search
of a better life. They live in a no man’s land,
somewhere on the coast of Spain between long rows
of hermetically sealed greenhouses. Every now and
again they get some work, but most of their time is
spent in little ramshackle shacks built from pallets,
bits of tarpaulin and anything else they can lay
their hands on. They have no interaction with the
rest of the world at all, although they occasionally
refer to some shady lawyers who are supposed
to be working on residence permits. The camera
underlines this exercise in patience by always
observing from the same position.

ABOUT DIRECTORS:
Marie Brumagne was born in Belgium in
1983. She studied directing in Brussels.
Bram Van Cauwenberghe was born in
Belgium in 1981. He studied political
science in Belgium and Italy before taking
up documentary studies in Spain.
They met each other at the skating rink and
together they co-founded the production
company Rocky&Estrella. In 2012 they
began working together on the shooting of
“Remember you name, Babylon”.
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PANORAMA

2.

„Panorama“ apžvelgia ryškiausius pastarųjų
metų dokumentinius filmus, dalyvavusius
svarbiausiuose tarptautiniuose kino
festivaliuose, pelniusius ne vieną prestižinį
apdovanojimą ir sulaukusius teigiamo kino
kritikų įvertinimo. Filmai skiriasi savo kino
kalba, temomis, tačiau kiekvienas yra savaip
nepatogus ir aktualus.
“Panorama” overviews the highlights of
documentary cinema in recent years. The films
that extensively traveled around the world, won
prestigious 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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Behemotas
Behemoth
Beixi Moshuo

REŽISIERIUS DIRECTOR Zhao Liang
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHY Zhao Liang
MONTAŽAS EDITING Fabrice Rouaud
PRODIUSERĖ PRODUCER Sylvie Blum

Kinija, Prancūzija | 2015 | 90 min.

Senajame Testamente sakoma, kad kalnai yra
milžiniškos mitinės pabaisos valdos; šiandien
Kinijoje šios pabaisos vietą užėmė milžiniška
kalnakasybos industrija. Griausmingai
riaumodamas ir leisdamas pragariškus dūmus
kalnas išspjauna geležies rūdą ir anglį, palikdamas
ten dirbančius žmones kovoti su dusuliu ir
nuovargiu, o žalią rojų kalnuose paversdamas
industrine dykyne, apsupta vaiduokliškų miestų
su visiškai naujais, tačiau jau apleistais blokiniais
namais. Panoraminiai besikeičiančio peizažo ir
industrinės veiklos vaizdai jungiami su nebyliais
darbininkų, besiilsinčių savo mažuose būsteliuose
ar gulinčių ligoninės palatose, kadrais. Įkvėptas
Dantės „Dieviškosios komedijos“, režisierius Zhao
Liangas dalinasi poetiškomis refleksijomis apie
Kinijos rojaus paieškas, kurios atvedė prie pragaro
vartų. Ar tai ir yra mitinės pabaisos svajonės
išsipildymas?

China, France | 2015 | 90 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Zhao Liang pradėjo savo karjerą
dirbdamas fotografu. Tapęs dokumentinio
kino režisieriumi, savo filmuose
jis nagrinėja opias Kinijos visuomenės
ir politikos problemas. Zhao Liang filmai
oficialiai Kinijoje uždrausti, išskyrus vieną –
2010 metais Kinijos sveikatos ministerijos
užsakymu sukurtą dokumentinį filmą
„Kartu” apie žmonių, sergančių AIDS,
diskriminavimą.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Popieriniai lėktuvėliai“ (Zhi fei ji, 2001),
„Nusikaltimas ir bausmė“ (Zui yu fa, 2007),
„Peticija“ (Petition, 2009), „Kartu“
(Zai yi qi, 2010), „Behemotas“
(Beixi Moshuo, 2015).
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In the Old Testament, the mountains are the
domain of a monster named Behemoth; in modern
times the vast mining industry has taken the
monster’s place. With a violent roar, the mountain
spews iron ore and coal with infernal billowing
smoke that leaves those working there struggling
against fatigue and suffocation. The “monster’s
minions” have transformed a mountain paradise
into an industrial zone surrounded by ghost
towns of brand-new, deserted apartment blocks.
Panoramic shots of the changing landscape and
industrial activity alternate with silent closeups of the workers in their shabby quarters or
their hospital beds. Inspired by Dante’s “Divine
Comedy”, director Liang Zhao shares in voiceover his poetic reflections on China’s search for a
paradise, one that has ended up being something a
lot more like hell. Could the mythical monster have
ever dreamed of this?

ABOUT DIRECTOR:
Zhao Liang began his artistic career
as a photographer in the 1990s before
voyaging into documentaries. Two of
his early documentaries, “Farewell,
Yuanmingyuan” and “Paper Airplane”, are
pioneering works in Chinese documentary
film. He focuses on social and political
issues in China.
SELECTED FILMOGRAPHY:
Paper Airplanes (Zhi fei ji, 2001), Crime
and Punishment (Zui yu fa, 2007),
Petition (2009), Together (Zai yi qi, 2010),
Behemoth (Beixi Moshuo, 2015).
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Kaip pakeisti pasaulį
How to Change
the World

REŽISIERIUS DIRECTOR Jerry Rothwell
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHY Ben Lichty
MONTAŽAS EDITING James Scott
PRODIUSERIAI PRODUCERS Al Morrow, Bous De Jong

UK | 2015 | 110 min.

Didžioji Britanija | 2015 | 110 min.

1971 m. maištinga hipių kompanija sukežusiame
laive sugebėjo paversti aplinkosaugą pasaulio
žiniasklaidos susidomėjimo objektu. Nors jiems
nepasisekė pasiekti savo pirminio tikslo –
sustabdyti atominio ginklo bandymų vulkaninėje
Amčitkos saloje prie Aliaskos krantų – jauna
kanadiečių organizacija „Greenpeace“ netruko
rasti daugybės kitų grėsmių, su kuriomis ryžosi
kovoti dėl Planetos Žemės. Apsiginklavę nuoširdžiu
idealizmu, nuotykių troškimu ir genialia viešinimo
strategija, šie aktyvistai su mažomis valtelėmis
pasileido į tolimas jūras, siekdami sukliudyti
neleistinoms veikloms, fiksuodami bei dalindamiesi
su pasauliu brutaliais banginių ir ruonių medžioklės
vaizdais. Režisieriui Jerry Rothwellui pavyko
atrinkti išskirtinius kadrus iš neaprėpiamo, net
45 metų laikotarpį apimančios medžiagos, kiekio,
o vieno iš „Greenpeace“ įkūrėjo Bobo Hunterio
užrašai tapo šio filmo naratyvo pagrindu. „Kaip
pakeisti pasaulį“ – tai filmas apie organizaciją,
kuri įgavo kultinį statusą, tačiau, kaip ir daugelis
kitų pilietinių judėjimų, neišvengė susikertančių
ambicijų ir vizijų išsiskyrimo.

APIE REŽISIERIŲ:
Jerry Rothwell – britų dokumentinio kino
režisierius, kurio filmai pelnė daugybę
apdovanojimų tokiuose prestižiniuose kino
festivaliuose kaip Tribeca (JAV), Sundance
(JAV), Sheffield (Didžioji Britanija) ir Hot
Docs (Kanada).  
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Gilus vanduo“ (Deep Water, 2006),
„Sunkus krūvis“ (Heavy Load,
2008), „Nežinomas donoras“ (Donor
unknown, 2010), „Kaip pakeisti pasaulį“
(How to change the world, 2015).
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In 1971, it took a group of rebellious, longhaired
friends on a rickety boat to get the topic of the
environment on the global agenda. They fell short
of their primary goal – to block nuclear weapon
testing on the volcanic island of Amchitka – but
the young Canadian organization “Greenpeace”
discovered plenty of other threats to keep fighting
for Planet Earth. Armed with genuine idealism, a
hunger for adventure and a brilliant media strategy,
activists left the mothership to explore the seas
in small boats. Not just to thwart their targets,
but also to record and share images of whales
being slaughtered and seals being beaten to death
with the rest of the world. For this fascinating
documentary, Jerry Rothwell selected some of
the overwhelming amount of footage taken over
a period of nearly 45 years. The written works of
one of the founders, the late Bob Hunter, serve as
a narrative thread. It’s about an organization that
acquired superstar status but, like many other
social constellations, was faced with clashing
ambitions and dividing spirits.

ABOUT DIRECTOR:
Jerry Rothwell is an award-winning British
documentary filmmaker. His films were
shown and awarded at many prestigious
festivals like Tribeca (USA), Sundance
(USA), Sheffield (Great Britain) and Hot
Docs (Canada).
SELECTED FILMOGRAPHY:
Deep Water (2006), Heavy Load (2008),
Donor unknown (2010), How to change
the world (2015).
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Dibukas:
pasakojimas apie
klajojančias dvasias
The Dybbuk: A Tale
of Wandering Souls
Dybuk. Rzecz o wedrówce dusz

REŽISIERIUS DIRECTOR Krzystof Kopczynski
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS
Jacek Petrycki, Serhiy Stetsenko
MONTAŽAS EDITING Michal Leszczylowski
PRODIUSERIAI PRODUCERS Krzystof Kopczynski
Fabrice Estève, Christian Popp (YUZU)

Poland Ukraine, Sweden | 2015 | 85 min.

Lenkija, Ukraina, Švedija | 2015 | 85 min.

Kiekvienais metais apie 30 tūkst. ortodoksų
chasidų žydų iš daugiau kaip septyniasdešimties
šalių suplūsta į nedidelį Ukrainos Umanės miestą
švęsti Naujųjų metų prie savo rabino Nachmano
kapo. Tačiau rabinas Nachmanas nėra vienintelė
gerbiama istorinė asmenybė šioje iš komunizmo
išsivadavusioje šalyje. Vienas didžiausių vietinių
didvyrių yra Ivanas Honta, XVIII a. ukrainiečių
sukilimo vadas, kuris, pasak vietinių nacionalistų,
išvadavo šalį. Tačiau Honta tai padarė praliedamas
tūkstančių nekaltų vietos žydų ir lenkų kraują.
„Dibukas: Pasakojimas apie klajojančias
dvasias“ buvo filmuojamas 2013 m. prieš pat
Kijevo demonstracijas, nuvertusias prezidentą
Janukovyčių. Filme įtaigiai perteikiama auganti
įtampa tarp vietinių gyventojų ir Umanės svečių.
Režisierius Krzystofas Kopczyńskis seka piligriminę
kelionę 96 km už Umanės, kur XIX a. darbavosi
rabinas Nachmanas. Šiandien pagyvenęs ukrainietis
Volodia, senų vietos žydų kapinių prižiūrėtojas,
tampa tiltu, jungiančiu vietos gyventojus ir svečius.

APIE REŽISIERIŲ:
Krzysztof Kopczyński – Varšuvoje gimęs
režisierius, humanitarinių mokslų daktaras
bei Lenkų kino instituto ekspertas. Per
dvidešimt penkerius metus trukusią
karjerą režisavo ir prodiusavo apie
40 filmų, pelniusių daugiau nei 100
apdovanojimų visame pasaulyje. Krzysztof
Kopczyński taip pat yra Europos kino
akademijos narys.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Akmeninė tyla“ (Kamienna cisza, 2007),
„Dibukas: Pasakojimas apie klajojančias
dvasias“ (Dybuk. Rzecz o wedrówce
dusz, 2015).

Filmą pristato Krokuvos kino fondas, Polish Docs
ir Lenkijos institutas Vilniuje.

Every year, some 30,000 Hasidic Orthodox Jews
travel from over 70 countries to the Ukrainian city
of Uman, to celebrate the New Year by the grave
of their leader Rebbe Nachman. But Nachman
isn’t the only revered historical figure in this
post-communist place. One of the locals’ biggest
heroes is Ivan Gonta, an 18th-century rebel leader
who the Ukrainians believe freed their country,
but slaughtered tens of thousands of Jews and
Poles in his bloody revolt. “The Dybbuk: A Tale
of Wandering Souls” was shot in 2013 just before
President Yanukovych was overthrown following
demonstrations in Kiev. It depicts the mounting
tension between the local population and the
flocks of visitors to Uman. Filmmaker Krzysztof
Kopczyński follows the pilgrimage 60 miles outside
Uman, where Rebbe Nachman worked in the 19th
century. Nowadays, an elderly Ukrainian named
Volodya bridges the gap between the population
and the visitors through his upkeep of a Jewish
cemetery.

ABOUT DIRECTOR:
Krzysztof Kopczyński was born in 1959
in Warsaw. He is a doctor of humanities,
a filmmaker and an expert at the Polish
Film Institue. In 25 years of filmmaking he
directed and produced over 40 films and
received more than 100 awards in different
international film festivals. He is also a
member of European Film Academy.
SELECTED FILMOGRAPHY:
Stone Silence (Kamienna cisza, 2007),
Dybbuk. A Tale of Wandering Souls
(Dybuk. Rzecz o wedrówce dusz, 2015).

Presented by Krakow Film Foundation, Polish Docs
and Polish Institute in Vilnius.
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Liepsnojanti jūra
Fire at Sea
Fuocoammare

REŽISIERIUS DIRECTOR Gianfranco Rosi
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Gianfranco Rosi
MONTAŽAS EDITING Jacopo Quadri
PRODIUSERIAI PRODUCERS Gianfranco Rosi,
Donatella Palermo

Italija | 2016 | 108 min.

Šių metų Berlyno kino festivalyje „Auksinį lokį“
pelnęs filmas fiksuoja Lampedūzos, nedidelės
salos, nutolusios 200 km nuo pietinės Italijos,
kasdienybę. Pastaraisiais metais Lampedūza
atsidūrė viso pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre,
kadangi būtent iš čia pirmiausia pasigirsta jūrą
kertančių migrantų iš Afrikos ir Vidurio Rytų
pagalbos šauksmai. Režisierius Gianfranco Rosi
šioje saloje praleido ne vieną mėnesį, fiksuodamas
jos istoriją, kultūrą ir 6 tūkst. vietos gyventojų
kasdienybę, kuomet kas savaitę šimtai migrantų
pasiekia šią žemę. Dvylikos metų berniuko
Samuelio gyvenimas nepasikeičia – jis ir toliau
mėgaujausi žaidimais sausumoje, spręsdamas savo
dilemas. Tačiau Lampedūzos gydytojo gyvenimas
pasikeitė radikaliai. Vienas įsimintiniausių filmų
apie migracijos krizę jungia unikalius kadrus iš
darbo gelbėjimo brigadų, skaičiuojančių žuvusiųjų
kūnus; naujo gyvenimo Europoje laukiančius
laiminguosius, saugiai pasiekusius krantą; ir
Lampedūzos gyventojus, kurie taip arti ir kartu
taip toli nuo šios humanizmo tragedijos.

Italy | 2016 | 108 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Gianfranco Rosi – baigęs kino mokyklą
Niujorke, Gianfranco šiandien yra vienas
žinomiausių Italijos dokumentinio kino
režisierių. Indijoje nufilmuotas dokumentinis
Gianfranco Rosi debiutas „Valtininkas“
(Boatman, 1993) buvo pristatytas Lokarno,
Toronto ir Sundance festivaliuose. Vėlesni
režisieriaus filmai buvo pristatyti ir pelnė
apdovanojimus prestižiniuose Venecijos
ir Berlyno kino festivaliuose. Paskutinis jo
darbas „Liepsnojanti jūra“ (Fuocoammare,
2016) ‒ jau trečiasis dokumentinis filmas,
pristatomas „Nepatogaus kino“ festivalyje.

The documentary captures life on the Italian
island of Lampedusa, a frontline in the European
migrant crisis. Situated some 200 km off Italy’s
southern coast, Lampedusa has hit world headlines
in recent years as the first port of call for hundreds
of thousands of African and Middle Eastern
migrants hoping to make a new life in Europe. Rosi
spent months living on the Mediterranean island,
capturing its history, culture and the current
everyday reality of its 6,000-strong local population
as hundreds of migrants land on its shores on a
weekly basis. The resulting documentary focuses on
12-year-old Samuele, a local boy who loves to hunt
with his slingshot and spend time on land even
though he hails from a culture steeped in the sea

FILMOGRAFIJA:
„Žemiau jūros lygio“ (Below Sea Level,
2008); „Šventasis greitkelis“ (Sacro GRA,
2013), „Liepsnojanti jūra“ (Fuocoammare,
2016).

Filmą pristato Italų kultūros institutas ir Alumni TIES.

ABOUT DIRECTOR:
Gianfranco Rosi graduated from New York
University Film School. He has produced,
directed and photographed the film
“Boatman” (shot in India in 1993) which
premiered at Venice Film Festival in 2001.
He also worked as director of photography
and cameraman for several documentaries
which premiered and gain international
awards at prestigious Venice and Berlin
film festivals. His last film “Fire at Sea” is
a third film shown at Inconvenient Films
festival.
FILMOGRAPHY:
Below Sea Level (2008), Sacro GRA,
2013), Fire at Sea (Fuocoammare, 2016).

Supported by Instituto Italiano di Cultura Vilnius and Alumni TIES.
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Pasitikite
Princess Shaw
Presenting
Princess Shaw

REŽISIERIUS DIRECTOR Ido Haar
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Ido Haar
MONTAŽAS EDITING Ido Haar
PRODIUSERIAI PRODUCERS Liran Atzmor, Stephen Apkon

Izraelis | 2015 | 80 min.

Samantha Montgomery dienomis dirba slauge
senelių prieglaudoje viename skurdžiausių Naujojo
Orleano rajonų. Naktimis ji tampa Princess Shaw
– kuria, dainuoja dainas ir dalijasi jomis savo
megėjiškame YouTube kanale. Skaudūs praeities
išgyvenimai neužgožia Samanthos įgimto talento
ir unikalaus balso tembro, ji nepraranda vilties
kada nors būti išgirsta. Kitoje žemės rutulio pusėje
savo naktis prie kompiuterio leidžia Kutimanas –
talentingas Izraelio kompozitorius, avangardistas
ir vizionierius, kurio mėgėjiškų YouTube klipų
pagrindu sumiksuotas albumas „ThruYOU“
užkariavo pasaulio melomanų širdis. Visiškai
atsitiktinai Kutimanas atranda Pricess Shaw kūrybą
ir merginai nieko apie tai nežinant ima prodiusuoti
vieną jos kūrinių. Filmo pagrindu tampa Kutimano
kūrybinis procesas, kurio metu vis įvairesnėmis
spalvomis pasauliui atsiskleidžia niekam nežinomos
merginos iš Naujojo Orleano gyvenimas ir kūryba.
Tarp nepažįstamų, dešimties tūkstančių kilometrų
atskirtų, žmonių užsimezga nematomas ryšys,
kurio rezultatas palieka be žado ne tik pačius filmo
herojus, bet ir milijonus YouTube lankytojų.

Israel | 2015 | 80 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Ido Haar – latviškų šaknų turintis
dokumentinio kino režisierius, kilęs
iš Izraelio ir baigęs Jeruzalės Sam
Spiegel kino ir televizijos mokyklą,
Jeruzalės kino festivalio laimėtojas.
FILMOGRAFIJA:
„Tirpstantis Sibiras“ (Melting Siberia,
2004), „9 žvaigždučių viešbutis“ (Malon
9 Kochavim, 2007), „Šaukimo dienos“
(Enlistment days, 2012), „Pasitikite
Princess Shaw“ (Presenting Princess
Shaw, 2015).
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The Israeli musician and artist Kutiman rose to
fame in 2009 with his “ThruYOU” project.
In his audiovisual symphonies, he mashes up
samples of YouTube clips featuring amateur
musicians who have posted their videos online.
They are like virtual bottles in the boundless
sea that is the Internet, ones that the musicians
hope will be found and treasured. Samantha is a
nurse living on her own in one of the tougher
neighborhoods of New Orleans.
She is trying to make it as a musician under the
name Princess Shaw. In addition to sharing her own
songs on YouTube, Samantha also uploads episodes
from her candid video diary. Director Ido Haar
documents her attempt to make it in the music
scene in her hometown and mixes these scenes with
footage of Kutiman at home on a kibbutz, watching
Samantha online, singing her a cappella vocals and
sampling them in a “ThruYou” video.
Samantha couldn’t possibly imagine that halfway
around the world, there’s someone who believes in
her and her original music – and someone who is
about to expand her audience to numbers beyond
her wildest dreams.

ABOUT DIRECTOR:
Ido Haar is a Israeli documentary
filmmaker with Latvian roots. He graduated
from the Sam Spiegel Film & Television
School in Jerusalem.
FILMOGRAPHY:
Melting Siberia (2004), 9 Star Hotel (Malon
9 Kochavim, 2007), Enlistment days
(2012), Presenting Princess Shaw (2015).
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Prancūzija –
mūsų gimtinė
France is our
Mother Country
La France est notre patrie

REŽISIERIUS DIRECTOR Rithy Panh
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHY Prum Mésar
MONTAŽAS EDITING Rithy Panh, Anna Borie
PRODIUSERĖ PRODUCER Catherine Dussart

Cambodia, France | 2015 | 74 min.

Kambodža, Prancūzija | 2015 | 74 min.

Šokių muzikos aidai rezonuoja su ušžėlusiais
griuvėsiais. Po to eina nebyli ir nespalvota filmuota
medžiaga su šokančiais prancūzų kolonistais,
kuomet Kambodža buvo okupuota Prancūzijos
(1863–1953) ir inkorporuota į kolonijinę Indokinijos
imperiją. Oskarui už filmą „Trūkstama nuotrauka“
(The Missing Picture) nominuotas Rithy Panhas
padeda praeities nutildytiesiems ir užguitiesiems
prabilti šioje nerimą keliančioje alternatyvioje
istorijos versijoje. Jis kritiškai tyrinėja prancūzų
broliškas intencijas, permontuodamas nebylius
propagandinius filmus ir jų pavadinimų užsklandas.
„Prancūzija – mūsų gimtinė“ – tai kompleksinė
istorijos pamoka ir kino koliažas, tyrinėjantis
reprezentaciją. Įvadinė užsklanda „Skiriama mano
gimtinei“ jungiama su baltųjų kareivių saugomų
kambodžiečių priverstinio darbo vaizdais. XX a.
nebylaus kino stiliumi ir dramatišku garso takeliu
Panhas iliustruoja, kaip kultūra, žemė ir visuomenė
buvo naikinamos prisidengiant laisvės, lygybės,
brolybės ir progreso vardu.

APIE REŽISIERIŲ:
Rithy Panh – kritikų pripažintas
dokumentinio kino režisierius ir
scenaristas iš Kambodžos. Baigęs
kino mokslus Prancūzijoje, Rithy Pan
daugiausia dėmesio savo filmuose
skiria Raudonųjų khmerų Kambodžos
regione vykdyto genocido tematikai.
Tokį režisieriaus pasirinikimą nulėmė
jo asmenininė patirtis ‒ 1975 metais
Raudonųjų khmerų pagrobta Rithy Panho
šeima mirė vienoje iš darbo stovyklų.
FILMOGRAFIJA: „Žarijos nevyniojamos
į popierių” (Le papier ne peut pas
envelopper la braise, 2007), „Klajojančių
sielų šalis” (La terre des âmes errantes,
2000), „S21: Raudonieji khmerai – mirties
mašina” (S-21, la machine de mort Khmère
rouge, 2003), „Trūkstama nuotrauka“
(L’image manquante, 2013), „Prancūzija –
mūsų gimtinė” (La France est notre patrie,
2015).
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Echoes of dance music resound, accompanying
images of an overgrown ruin. Then we see silent
black-and-white footage of dancing French
people from the time of Cambodia’s occupation
by France (1863–1953) and incorporation into the
colonial empire of Indochina. Rithy Panh, who was
nominated for an Oscar for “The Missing Picture”,
allows history’s voiceless to speak in this disturbing
alternative history. He critically examines the
French motherland’s “purely fraternal intentions”
by re-editing silent propaganda films and their
title cards. “France is our Mother Country” is a
combined history lesson and cinematic collage on
representation. A title card that reads “dedication
to the mother country” is juxtaposed with images of
Cambodian forced laborers flanked by their armed,
white overseers. In the style of an early-20thcentury silent travelogue, with a soundtrack that
shifts dramatically in tone, Panh illustrates how
a land, culture and society were destroyed in the
name of liberty, equality, fraternity and progress.

ABOUT DIRECTOR:
Rithy Panh is an internationally
and critically acclaimed Cambodian
documentary filmmaker. The Frenchschooled director’s films focus on the
aftermath of the genocidal Khmer Rouge
regime in Cambodia. This decision is
determined by his personal experience, as
his family was killed by the Khmer Rouge
regime in 1975.
FILMOGRAPHY:
Paper Cannot Wrap Ember (Le papier ne
peut pas envelopper la braise, 2007), The
Land of Wandering Souls (La terre des
âmes errantes, 2000), S21: The Khmer
Rouge Death Machine (S-21, la machine
de mort Khmère rouge, 2003), The Missing
Picture (L’image manquante, 2013), France
is our Mother Country (La France est notre
patrie, 2015).
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Aminos profilis
The Amina Profile

REŽISIERĖ DIRECTOR Sophie Deraspe
OPERATORĖ CINEMATOGRAPHER Sophie Deraspe
MONTAŽAS EDITING Geoffrey Boulangé, Sophie Deraspe
PRODIUSERĖS PRODUCERS Isabelle Couture, Nathalie
Cloutier
Canada | 2015 | 85 min.
Kanada | 2015 | 85 min.

Intriguojantis dokumentinis filmas „Aminos
profilis“ pasakoja apie visame pasaulyje
nuskambėjusį tinklaraštį „Homoseksuali mergina
iš Damasko“, kurį, prasidėjus Sirijos sukilimui,
pradėjo rašyti Assado režimui atvirai oponuojanti
Amina Arraf. Kanadietė Sandra Bagaria užmezga
aistringą internetinį romaną su Amina ir seka
kiekvieną jos žingsnį besiplieskiančios revoliucijos
fone. Tačiau tuomet, kai vidury baltos dienos
Damasko aikštėje Sirijos slaptųjų tarnybų
pagrobiama Amina, Sandrai padedant visos
tarptautinės žiniasklaidos žvilgsniai nukrypsta į
Aminos profilį. Šis filmas įtraukia tarsi detektyvinė
istorija, kurioje veikia Izraelio ir JAV žvalgybos,
tarptautinės medijos milžinai (The Guardian, The
New York Times, BBC, CNN) ir daugybė aktyvistų bei
žmogaus teisių gynėjų. Tačiau prasidėjęs kaip meilės
istorija, šis pasakojimas atveda prie beprecedentės
medijų ir sociologinės apgaulės, kvestionuojančios
virtualaus pasaulio legitimumą bei patikimumą.

APIE REŽISIERĘ:
Sophie Deraspe – Kanados režisierė
ir scenaristė, studijavusi literatūrą ir
vizualiuosius menus. Sophie kino pasauliui
tapo gerai žinoma, kuomet sukūrė savo
debiutinį pilnametražį filmą „Dingęs
Viktoras Pelerinas” (Missing Victor
Pellerin, 2006). Filmas pelnė Montrealio
kino festivalio apdovanojimą. Vėlesni
kanadietės režisierės darbai taip pat
sulaukė palankaus kino kritikų vertinimo ir
buvo rodomi visame pasaulyje.
FILMOGRAFIJA:
„Dingęs Viktoras Pelerinas” (Missing Victor
Pellerin, 2006), „Gyvybės ženklai” (Vital
Signs, 2009), „Vilkai” (Les Loupes, 2014),
„Aminos profilis” (The Amina Profile, 2015).

Filmą rekomenduoja Žinių radijas.

Amina Arraf, an attractive Syrian-American
revolutionary, is having an online affair with
Sandra Bagaria, a young, brilliant and wellinformed Montreal professional. Amina then
launches her provocatively named blog, “A Gay
Girl in Damascus”. As the Syrian uprising gains
momentum, the blog acquires a huge following.
But it’s Amina’s subsequent abduction – carried
out in broad daylight in downtown Damascus,
allegedly by the Syrian secret police – that sparks
an international movement to save her from
torture, rape or even death. Playing out like a
detective story, “The Amina Profile” involves
American intelligence agencies, top-tier global
media (The Guardian, The New York Times, BBC,
CNN) and a host of activists and sympathizers.
Set against the tumultuous backdrop of a divided
nation being drawn into civil war, this tale of
virtual relationships in the era of online data takes
on international dimensions. What starts as a love
story becomes a story about an unprecedented
media and sociological hoax, infotainment, deceit
and betrayal.

ABOUT DIRECTOR:
Sophie Deraspe fell into cinema through
visual arts and literature. As both a director
and a cinematographer, she has worked
mostly in documentary before directing
her realism-bending first feature length
film “Missing Victor Pellerin” (2006). Her
work gaine her critical acclaim and her
films were shown around the globe.
FILMOGRAPHY:
Missing Victor Pellerin (2006), Vital Signs
(2009), The Wolves (Les Loupes, 2014),
The Amina Profile (2015).

Promoted by Žinių radijas.
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Žmogus su kamera
Cameraperson

REŽISIERĖ DIRECTOR Kirsten Johnson
OPERATORĖ CINEMATOGRAPHER Kirsten Johnson
MONTAŽAS EDITING Nels Bangerter
PRODIUSERĖS PRODUCERS Kirsten Johnson, Marilyn Ness

JAV | 2016 | 102 min.

Ką reiškia filmuoti kitą? Kaip tai veikia
filmuojantįjį ir kokią įtaką tai daro filmuojamam
žmogui?
Kirsten Johnson šiandien yra viena garsiausių
dokumentinio kino operatorių, dirbusi prie
tokių filmų kaip „Pilietis Edwardas Snowdenas“,
„Farenheitas 9/11“, „Laimingas slėnis“, „Priesaika“,
„Nematomas karas“ ir daugybės kitų, šiuolaikinio
dokumentinio kino istorijoje palikusių įspaudą
filmų. „Žmogus su kamera“ – vizualiai radikalūs
jos memuarai iš kelionių, į kurias ją atvedė darbas
kine. Šiame filme Johnson atrenka gilius, poetiškus
kadrus, kurie asmeniškai palietė ir pakeitė
pačią operatorę, tad sudėti į vientisą kūrinį jie
tampa Johnson požiūrio į operatorystę refleksija.
Pagrindine filmo tema tampa pasakojamos istorijos
ir ją fiksuojančios kameros santykis, operatorės
ir jos filmuotų herojų ryšys, etinis ir žmogiškas
santykis tarp kūrėjo ir veikėjų. Iš daugelio kitų
autorių režisuotų dokumentinių filmų epizodų
Kirsten Johnson kuria savo filmą, neatsitiktinai
pasirinkdama socialiai ir politiškai sudėtingas
temas. Operatorei tampant filmo autore ir viena iš
pagrindinių veikėjų, už kiekvieno nufilmuoto kadro
ir sudėtingos temos juntama jautri ir atvira akis.

USA | 2016 | 102 min.
APIE REŽISIERĘ:
Kirsten Johnson – iš JAV kilusi režisierė ir
kino operatorė. Užaugusi griežtai religinių
normų besilaikančioje Septintosios dienos
adventistų šeimoje, Kirsten išsiugdė stiprų
norą pažinti kitokią, už rančos Sietlo
valstijoje ribų, egzistuojančią realybę.
Kino kamera tapo jos raktu į nepažintus
pasaulius. Per savo karjerą ji filmavo ir
režisavo dokumentinius filmus Senegale,
Nigerijoje, Bosnijoje, Afganistane,
Kolumbijoje ir JAV. Visus šiuos geografinius
taškus ir nesuskaičiuojamą gausybę
Kirsten darbų jungia jos jautrumas ir
poreikis kalbėti apie žmogaus teisių temas
visuose žemynuose.
FILMOGRAFIJA:
„Bintou Paryžiuje” (Bintou in Paris, 1995),
„Mirties linija” (Deadline, 2004), „Žmogus
su kamera” (Cameraperson, 2016).
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What does it mean to film another person? How
does it affect that person – and what does it do to
the one who films?
Kirsten Johnson is one of the most notable
cinematographers working in documentary
cinema today, having shot “Citizenfour”, “Happy
Valley”, “Fahrenheit 9/11”, “The Oath”, “The
Invisible War”, and dozens of other essential
documentaries. With her visually radical memoir
“Cameraperson”, Johnson presents an extraordinary
and deeply poetic film of her own, drawing on the
remarkable and varied footage that she has shot
and reframing it in ways that illuminate moments
and situations that have personally affected her.
What emerges is an elegant meditation on the
relationship between story-telling and the camera
frame, as Johnson transforms scenes that have been
presented in so many other directors’ films as one
reflection of truth into another kind of story – one
about personal journey, craft, and direct human
connection.

ABOUT DIRECTOR:
Kirsten Johnson has worked as both
documentary cinematographer and
director committing herself to human
rights issues and visual creativity. She is
the principal cinematographer on over 40
feature-length documentaries and has
been credited on countless others. In 2009
Johnson embarked on a directorial project
documenting the lives of two teenagers in
Afghanistan.
FILMOGRAPHY:
Bintou in Paris (1995), Deadline (2004),
Cameraperson (2016).
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Havarie

REŽISIERIUS DIRECTOR Philip Sheffner
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Terry Diamond,
Bernd Meiners
MONTAŽAS EDITING Philip Sheffner
PRODIUSERĖ PRODUCER Merle Kröger
Germany | 2016 | 93 min.
Vokietija | 2016 | 93 min.

37º 28.6´N 0º3.8´E. Pripučiama valtis pilna žmonių,
vienas jų mojuoja ranka. Kamera lėtai traukiasi
dešinėn ir parodo kruiziniu laivu plaukiančius
poilsiautojus, žvelgiančius į jūrą. Kamera juda atgal
ir lieka stebėti jūrą bei joje besisupančią pripučiamą
valtį. Tuo metu girdime gelbėtojų grupės radijo
pokalbius, prašančius palaukti, kol atskris
sraigtasparnis. Moteris skambina iš Prancūzijos
savo vyrui į Alžyrą. Jis rengiasi išplaukti. Airių
turistai filmuoja, rusų ir ukrainiečių krovininio
laivo darbininkai kalbasi apie susitikimą jūroje su
migrantų valtimi. Kūrybinei grupei filmuojant šį
filmą vaizdai prasilenkė su tikrove. Filmo „Havarie“
režisierius nusprendžia mesti iššūkį vaizdui garsu,
atskirdamas didelį krūvį nešantį garso takelį
nuo vaizdo, taip suteikdamas žiūrovui daugiau
erdvės pačiam suvokti ir pasirinkti savo poziciją
nepaleidžiant pagrindinio subjekto iš matymo
lauko. Kine tai iš tiesų radikalus ėjimas, tačiau
įtaigus ir sėkmingas.

APIE REŽISIERIŲ:
Philip Scheffner gimė 1966 m. Vokietijoje.
Iki 1985 m. dirbo kaip videomenininkas.
1990 m. kartu su grupe atlikėjų ir
menininkų įkūrė grupę pavadinimu
Botschaft e.V., organizavusią kino
peržiūras ir parodas. Dokumentinį kiną
Philip Scheffner pradėjo kurti 1995 m.
tokioms televizijoms kaip ZDF, ARTE ir
3SAT. 2001 m. kartu su Merle Kröger įkūrė
kino gamybos platformą „pong“.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Juridiniai kūnai“ (Juristic Bodies,
1995), „Pusmėnulio bylos” (The Halfmoon
Files, 2007),„Žvirblio diena” (Day of the
Sparrow, 2010),  „Revizija” (Revision,
2012), „Havarie” (Havarie, 2016), „Vieną
gražią dieną” (And-Ek Ghes…, 2016).
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37º 28.6´N 0º3.8´E. An inflatable dinghy full of
people, one of them waving. The camera pans slowly
to the right and shows tourists on a cruise ship
looking out to sea. The following is heard at the
same time: the rescue crew requesting via radio that
one should wait until a helicopter arrives. A woman
talking on the phone in France to her husband in
Algeria. Later he speaks of a crossing. The Irish
tourist holding the camera, ship employees, Russian
and Ukrainian cargo workers talking of encounters
with this refugee boat (or another). During
the work on this film, images overtook reality.
“Havarie” responds to this by condensing sound and
disassociating it from the image to create a space
of perception that allows the viewer to experience
their own position without ever losing sight of the
subject at hand: a cinematic coup of true radicalism.

ABOUT DIRECTOR:
Philip Scheffner (born in 1966) has worked
as a visual artist since 1985. From 1990
to 1995 he was co-founder and member
of the group Botschaft e.V. together with
10-15 artists, filmmakers, musicians,
net activists a.o. Development and
production of videos between the genres
documentary, essay and video art, in
cooperation with Kanal 4, ZDF/ Das Kleine
Fernsehspiel, ARTE and 3Sat. In 2001
he founded the production group “pong”,
together with Merle Kröger.
FILMOGRAPHY:
Juristic Bodies (1995), The Halfmoon Files
(2007), Day of the Sparrow (Der Tag des
Spatzen, 2010), Revision (2012), Havarie
(2016), One Fine Day (And-Ek Ghes…,
2016).
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Blykčiojanti tiesa
A Flickering Truth

REŽISIERĖ DIRECTOR Pietra Brettkelly
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Jacob Bryant
MONTAŽAS EDITING Irena Dol, Margot Francis, Jacob
Schulsinger, Cinzia Baldessari, Cushla Dillon, Ken Sparks
PRODIUSERĖ PRODUCER Pietra Brettkelly

Naujoji Zelandija | 2015 | 96 min.

Ibrahimas Arify turėjo palikti gimtąjį Afganistaną
dėl Talibano džihadistų smurto. 2012 m. jis grįžta
iš Vokietijos į Afganistano kino instituto vadovo
postą tam, kad prikeltų ir restauruotų tai, kas po
karo liko iš kažkada gausaus Kabulo kino studijos
archyvo. Kelionė per 8 tūkst. valandų trukmės
apdulkėjusias kino juostas kasdien atneša naujų
staigmenų, o archyvo darbuotojams iš naujo
atrasta medžiaga sukelia nostalgiją matytiems ir
kurtiems filmams bei prarastai visuomenei. Šiame
filme žvelgiama į tai, kaip talibų diktatūros ir
pilietinio karo sugriautas Afganistanas iš naujo
atranda savo istoriją ir kultūrinį paveldą. Tačiau
prieš pat rinkimus vėl kyla smurto grėsmė, Arifas
vėl priverstas palikti savo gimtinę, ir trapios
Afganistano demokratijos likimas bei filmų archyvo
saugumas atsiduria ant dar vieno nežinios slenksčio.

New Zeland | 2015 | 96 min.
APIE REŽISIERĘ:
Pietra Brettkelly – režisierė ir prodiuserė iš
Naujosios Zelandijos. Kūrėjos biografijoje
rikiuojasi gausybė pagrindinių festivalių
apdovanojimų iš viso pasaulio garsiausių
festivalių. Kritikai Pietros darbus vertiną
kaip meninius kūrinius, kurie poetiškai
sujungia socialines, politines ir žmogaus
teisių temas. Dirbdama žurnaliste Pietra
Brettkelly pradėjo kurti ir prodiusuoti
dokumentinius filmus ir šiandien skaičiuoja
jau dvidešimtus karjeros metus.
FILMOGRAFIJA:
„Grožis išgelbės pasaulį” (Beauty Will
Save the World, 2003), „Meno žvaigždė
ir Sudano dvyniai” (The Art Star and the
Sudanese Twins, 2008), „Genijus Maori”
(Maori Boy Genius, 2011), „Blykčiojanti
tiesa” (Flickering Truth, 2015).

Ibrahim Arify had to flee his homeland of
Afghanistan because of jihadist guerillas. Now a
resident of Germany, he returned in 2012 to lead
the Afghan film institute in its cataloguing and
restoration of Kabul’s dilapidated film archive.
The journey through 8,000 hours of dusty film
reels yields new surprises every day. Watching
rediscovered material sparks youthful recollections
among the archive staff – of the films they saw or
made, and of the society they have lost.
Mahmoud the gardener recalls how some films
were saved from the Taliban at the risk of life and
limb. We witness Afghanistan rediscovering its own
turbulent history and cultural heritage. But when
Arify is forced to leave the country again on the
eve of the presidential election in 2014, the fragility
of Afghan democracy – and the safety of its film
archive – is all too clear.

ABOUT DIRECTOR:
With a background in journalism, Pietra
Brettkelly’s work reflects her continuing
fascination with the world. Pietra has been
directing and producing for 20 years. Her
films have screened to critical acclaim
at the most important international film
festivals and gain her many prestigious
awards.
FILMOGRAPHY:
Beauty Will Save the World (2003), The
Art Star and the Sudanese Twins (2008),
Maori Boy Genius (2011), Flickering Truth
(2015).

Supported by Alumni TIES.

Filmą pristato Alumni TIES programa.
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TOKIE
KAIP VISI

3.

Like the Others

Šioje specialioje programoje „Nepatogus
kinas“ nusprendė sutelkti dėmesį į žmogaus
kitoniškumą. Tačiau šios programos filmai į
žmonių skirtybes žvelgia iš bene labiausiai
Lietuvos visuomenėje stigmatizuotos –
psichikos sveikatos – perspektyvos
Stereotipinis požiūris, neišmanymas ir iš
sovietinių laikų atklystanti psichikos sveikatos
sutrikimų baimė labai dažnai yra būtent tai,
kuo remdamiesi mes skirstome žmones į
nenormalius ir tokius, kaip visi.
In this special film selection Inconvenient Films
focuses on diversity. However “otherness” in
these films is reflected from one of the most
stigmatised perspectives in Lithuanian society – mental health. Stereotypes, which still
haunt us from the Soviet past, ignorance or
simple fear of mental health disorders is too
often the main factors, which encourage us to
divide people to “abnormal” and those that are
like the others.

60

61

Donžuanas
Don Juan

REŽISIERIUS DIRECTOR Jerzy Sladkowski
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Wojciech Staron
MONTAŽAS EDITING Jakub Sladkowski, Agnieszka Bojanowska
PRODIUSERIS PRODUCER Antonio Russo Merenda

Švedija, Suomija | 2015 | 92 min.

22-ejų sulaukęs intravertas Olegas neišpildo mamos
Marinos lūkesčių dėl to, koks turėtų būti tikras
vyras. Ji laiko sūnų aptingusiu dykaduoniu autistu
– priimtas į Žemutinio Naugardo universitetą,
jis neva praleidinėja paskaitas ir gulinėja prie
televizoriaus. Vaikinas nejaučia būtinybės leistis
į draugystes ir ieškoti poros. Siekdama užtikrinti
sūnui geresnį, padoresnį gyvenimą ir mėgindama
padaryti jį „normalesniu žmogumi“, motina
užrašo Olegą į gydymo ir tobulinimo procedūras,
įvairiausius būrelius ir konsultacijas. Kiekvienas
užsiėmimas atrodo vis netradiciškesnis ir gerokai
keistesnis už ankstesnįjį, ir kartais sunku atskirti
kas juose yra labiau nenormalūs – Olegas ar jį
supantys žmonės.

Sweden, Finland | 2015 | 92 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Jerzy Sladkowskis gimė Lenkijoje 1945 m.
Studijavo kino ir TV režisūrą Žurnalistikos
mokykloje Varšuvoje ir dirbo Lenkų
televizijos kanale TVP prieš išvykdamas
gyventi į Švediją 1982 m. Jis režisavo ir
prodiusavo daugiau nei 40 filmų, kurių
didžioji dalis dokumentiniai filmai.
FILMOGRAFIJA:
„Mirties trikampis“ (Trójkat smierci, 1990),
„Švediškas tango“ (Schwedischer Tango,
1999), „Vodka Factory“ (Vodkafabriken,
2010), „Donžuanas“ (Don Juan, 2015).
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Twenty-two-year-old Oleg doesn’t live up to his
mother Marina’s idea of a real man. She thinks he’s
an autistic loafer. He’s enrolled at the University of
Nizhny Novgorod and is supposed to be watching
online lectures, but his mother says all he actually
does is hang around watching TV. Oleg doesn’t have
any need for friendships, either. Marina wants him
to improve his life and subjects him to a series of
unconventional treatments. Strangely enough the
camera seems to be welcome everywhere, and it
closely follows these dramatic developments. This
gives this documentary a slapstick feel – with a nice
dose of satire for good measure. “Don Juan” raises
questions about the distinction between introversion and autism. When will Oleg be allowed to be
himself at last?

ABOUT DIRECTOR:
Jerzy Sladkowski was born in Poland in
1945. He studied film and TV at the School
of Journalism in Warsaw and worked
for TVP in Poland before emigrating
to Sweden in 1982. He has produced
and directed over 40 films, mostly
documentaries.
FILMOGRAPHY:
Triangle of Death (Trójkat smierci, 1990),
Swedish Tango (Schwedischer Tango,
1999), Vodka Factory (Vodkafabriken,
2010), Don Juan (2015).
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Trumpa išsilaisvinimo
instrukcija
We’ll be Alright
Bref manuel de libération

REŽISIERIUS DIRECTOR Alexander Kuznetsov
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Alexander Kuznetsov
MONTAŽAS EDITING Alexander Kuznetsov
PRODIUSERIAI PRODUCERS Rebecca Houzel, Hugues Landry

France | 2016 | 80 min.

Prancūzija | 2016 | 80 min.

Ina, Olga, Katia ir Julia – keturios aštuoniolikmetės – auga uždarų institucijų globoje tolimame
Sibiro kaime. Atimtos iš asocialių tėvų ar į vaikų
namus perduotos giminaičių šios merginos iš paskutiniųjų kabinasi į viltį turėti asmeninį gyvenimą.
Tačiau net turint psichiatrinės ligoninės direktoriaus palaikymą ir rekomendacinius laiškus,
nuosprendžio „neveiksni“ lengvai nepanaikinsi.
Režisierius šešerius metus sekė šių merginų kelią į
laisvę ir sukūrė itin įtaigų ir nuoseklų filmą, perteikiantį Kafkos „Procesą“ primenančią merginų kovą
su brutalia Rusijos institucinės globos sistema.

APIE REŽISIERIŲ:
Aleksandras Kuznetsovas dirba fotografu.
Jo darbai publikuoti daugybėje žurnalų
ir eksponuoti Rusijoje, Norvegijoje,
Prancūzijoje, JAV ir Vokietijoje. 2009
m., dalyvaudamas rašymo dirbtuvėse
Krasnojarske, jis pradėjo karjerą kine.
FILMOGRAFIJA:
„Meilės teritorija“ (Territoire de l’amour,
2010), „Laisvės teritorija“ (Territoire de
la Liberté, 2014), „Trumpa išsilaisvinimo
instrukcija“ (Bref manuel de libération,
2016)
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In Siberia, Russia, 18-year-old girls Julia, Ina, Olga
and Katia are transferred directly from orphanages
to neuropsychiatric institutions and are deprived
of their rights as citizens: no freedom, no work,
and no family. On the basis of a recent law, the
director of the hospital tries to help them escape
this internment. Filmmaker Alexander Kuznetsov
follows their long and difficult journey as they
attempt to reconquer these rights in the face of
fearsome Russian institutional bureaucracy. “We’ll
be Alright” is their path to freedom and a leap into
the unknown.

ABOUT DIRECTOR:
Alexander Kuznetsov works as a
photographer. His work was published
in many magazines and exhibited in
Russia (Russian Museum Of Saint
Petersburg), Norway, France, the USA and
Germany. He began his cinematographic
career in 2009 by participating in a writing
residence in Krasnoyarsk.
FILMOGRAPHY:
Territory of Love (Territoire de l’amour,
2010), Territory of Freedom (Territoire de la
Liberté, 2014), We'll be alright (Bref manuel
de libération, 2016).
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Šaltos ausys
Dead Ears

REŽISIERIUS DIRECTOR Linas Mikuta
OPERATORĖ CINEMATOGRAPHER Kristina Sereikaitė
MONTAŽAS EDITING Linas Mikuta, Kristina Sereikaitė
PRODIUSERĖ PRODUCER Jurga Gluskinienė

Lithuania | 2016 | 42 min.

Lietuva | 2016 | 42 min.

Du vyrai – tėvas bei jo kurčnebylys sūnus – gyvena
vienkiemyje, atskirti nuo civilizacijos. Dalindamiesi tuo pačiu stogu, tomis pačiomis problemomis
ir vargais, vyrai visgi išlieka labai tolimi vienas
kitam. Jų pasaulio pajautimai tokie skirtingi, jog
visi bandymai susikalbėti virsta konfliktais arba
mažų mažiausiai nesusipratimu. Tėvas laiko sūnų
nenormaliu nesubrendėliu, o sūnus tėvą – nejautriu
chamu. Ar įmanoma šiems, regis, patiems artimiausiems žmonėms, rasti kelią vienam pas kitą?

APIE REŽISIERIŲ:
Linas Mikuta gimė 1980 m. Klaipėdoje.
2003 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro
akademiją, teatro režisūros specialybę.
2005–2008 metais dirbo režisieriaus
asistentu Lietuvos nacionaliniame operos
ir baleto teatre. Nuo 2009-ųjų Linas Mikuta
pradeda dirbti prie kino projektų.
FILMOGRAFIJA:
„Nevykęs scenarijus“ (2010), „Dzūkijos
jautis“ (2013), „Pietūs Lipovkėje“ (2013),
„Pakeleiviai“ (2015), „Šaltos ausys“ (2016).
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Two men, an aged farmer and his deaf-mute son,
live in a remote area, isolated from civilization.
Though sharing the same roof, problems, and
sorrows they remain very distant from one
another. Their attempts at conversation turn to
misunderstanding if not conflict. The father thinks
his son is abnormal and childish. The son sees his
father as insensitive and crude. Can the two men
find their way into understanding one another?

ABOUT DIRECTOR:
Linas Mikuta was born in 1980, Klaipeda,
Lithuania. He graduated as a Theatre
Director at the Lithuanian Academy of
Music and Theatre in 2003. 2005–2008 he
worked as assistant and associate director
at Lithuanian Opera and ballet theatre. In
2009 Linas Mikuta started to work with the
cinema projects.
FILMOGRAPHY:
“Failed Scenario” (2010), “Dzukija‘s Bull”
(2013), “Dinner” (2013), “Fellow Travellers”
(2015), “Dead Ears” (2016).
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Prisijaukinti liūtą
Shoulder the Lion

REŽISIERIAI DIRECTORS Erinnisse Rebisz, Patryk Rebisz
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Patryk Rebisz
MONTAŽAS EDITING Erinnisse Rebisz
PRODIUSERIAI PRODUCERS Erinnisse Rebisz, Patryk Rebisz

USA, Poland | 2015 | 74 min.

JAV, Lenkija | 2015 | 74 min.

Šio vizualiai įspūdingo dokumentinio filmo centre – trijų menininkų istorijos. Skulptorei Katie
Dallam menas padėjo atrasti savo vietą pasaulyje po
sunkios bokso ringe patirtos traumos. Fotografė Alice Wingwall palaipsniui visiškai praranda regėjimą,
tačiau apakimas paskatina ją ieškoti atsakymo į tai,
kas yra fotografija apskritai, atrasti kitokių fotografavimo prasmių. Muzikantas Grahamas Sharpe’as
suserga reta nervų liga, dėl kurios nuo menkiausio
garso galvoje prasideda nepakeliamas spengimas.
Atėjus suvokimui, kad daugiausiai džiaugsmo ir
prasmės keliantis dalykas tampa didžiulio fizinio
skausmo šaltiniu, menininkui tenka ieškoti naujų
savirealizacijos būdų. „Prisijaukinti liūtą“ skatina permąstyti visuomenėje įsitvirtinusią negalios
sampratą, pažvelgti į individualų kūrėjo santykį su
menu, savirealizacijos svarbą žmogaus gyvenime.

APIE REŽISIERIUS:
Patryk Rebisz gimė Lenkijoje, bet kuria
kiną, videomeną ir fotografiją Niujorke.
Jis studijavo tapybą, tačiau vėliau perėjo
prie judančio vaizdo. Kuria vizualinį meną,
pasitelkdamas geriausia, kas teka jo krauju
– nepriekaištingą spalvų ir šviesos pojūtį.
Erinnisse Heuer gimė 1979 m. Niujorke,
dirba montažo režisiere kine ir televizijoje.
Karjerą pradėjo dokumentine žurnalistika
Free Speech televizijos kanale, taip pat
dirbo MTV prie įvairių komercinių projektų,
kūrė muzikinius klipus, apdovanojimų
susilaukusius vaidybinius trumpametražius
ir eksperimentinio šokio filmus.

This visually-rich film essay explores meaning
of images, fragility of memories and desire for
relevance in today’s world. Enter into the worlds
of three artists w
 ho lost the very sense defining
their art. A photographer who is blind questions
the power of images in today’s visually saturated
culture. Forced to give up his dream of playing
music due to his advancing hearing loss, a musician
must reinvent his future. A painter who lost half
her brain in a boxing match searches for her place
in life unsure of what she should be to the world.
The film attempts to ask what it takes for someone
to keep on going in times of uncertainty, and uses
unique form to produce the answers.

„Prisijaukinti liūtą“ - pirmasis jų ilgo metro
dokumentinis filmas.

ABOUT DIRECTOR:
Patryk Rebisz, born in Poland, is a New
York City based filmmaker utilizing film,
video and photography. He studied
painting, but later shifted to the creation
of moving pictures. He works with visual
medium using the best of what flows
through his veins - skillful use of colors and
lighting to create exquisite images.
Erinnisse Heuer (b. 1979) is a seasoned
editor for television and film, born and
based in NYC. Her career began in
docu-journalism for Free Speech TV and
has spanned from MTV to commercial
work, a number of music videos, award
winning narrative shorts and experimental
dance films.
“Shoulder the Lion” is their first feature
length documentary.

Presented by Krakow Film Foundation, Polish Docs
and Polish Institute in Vilnius

Filmą pristato Krokuvos kino fondas, Polish Docs
ir Lenkijos institutas Vilniuje.
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Išmuštas iš vėžių
Off the Rails

REŽISIERIIUS DIRECTOR Adam Irving
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Adam Irving
MONTAŽAS EDITING Tchavdar Georgiev
PRODIUSERIAI PRODUCERS Glen Zipper, Adam Irving

Canada, USA | 2016 | 87 min.

Kanada, JAV | 2016 | 87 min.

Dar būdamas vaikas Darius pajuto trauką geležinkeliui. Tamsūs metro koridoriai Aspergerio sindromą
turinčiam berniukui tapo prieglobsčiu nuo patyčių
ir bendraamžių smurto mokykloje. Būdamas aštuonerių jis mintinai žinojo visą miesto geležinkelio
sistemą, o kai jam suėjo penkiolika, pažįstamas
mašinistas paprašė jį pavaduoti vairuojant tikrą
taukinį. Daugiau kaip tris dešimtmečius Darius
sąžiningai ir saugiai vairavo traukinius ir autobusus, protestavo dėl geresnių transporto sistemos
darbuotojų darbo sąlygų, nors niekada nebuvo jų
profesinės sąjungos narys ir apskritai neturėjo teisės
vairuoti. Dariaus manija traukiniams jam kainavo
32 suėmimus ir daugiau kaip dvidešimt metų kalėjimo. „Išmuštas iš vėžių“ – tai neįtikėtina istorija
apie ypatingą žmogų ir nepaslankią teisinę sistemą,
atsisakiusią suprasti ir priimti jo kitoniškumą.

APIE REŽISIERIŲ:
Kilęs iš Toronto, Adamas dirba
dokumentinio kino prodiuseriu, režisieriumi
ir operatoriumi Los Andžele. Jis baigė kino
studijas Brandeis universitete ir NYU-Tisch.
„Išmuštas iš vėžių“ yra Adamo debiutinis
filmas.

Filmą rekomenduoja Žinių radijas.

As a boy in Queens, NY, Darius McCollum found
sanctuary from school bullies in the subway.
There he befriended transit workers who taught
him to drive trains. By age 8, he memorized the
entire subway system. At 15, he drove a packed train
8 stops by himself, making all the stops and announcements. Over the next three decades, Darius
commandeered hundreds of trains and buses, staying en route and on schedule, without ever getting
paid. He attended transit worker union meetings,
lobbying for better pay and working conditions for
a union he didn’t belong to. “Off the Rails” tells the
remarkable story of a man with Asperger’s syndrome whose overwhelming love of transit has landed him in jail 32 times for impersonating New York
City bus drivers and subway conductors and driving
their routes, although Darius has never damaged
any property or hurt anyone.

ABOUT DIRECTOR:
Adam Irving is a documentary producer,
director and cinematographer based in
L.A. Originally from Toronto, he holds M.A.
from NYU-Tisch and B.A. from Brandeis
University.
“Off the Rails” is Adam’s first feature length
documentary film.

Promoted by Žinių radijas.
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Casa Blanca

REŽISIERĖ DIRECTOR Aleksandra Maciuszek
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Javier Labrador Deulofeu
MONTAŽAS EDITING Lorenzo Mora Salazar
PRODIUSERĖ PRODUCER Ana Gawlita

Lenkija | 2015 | 60 min.

Šiame subtiliame gyvenimą stebinčiame filme
vaizduojama Kasablanka – ties Havanos įlanka
įsikūręs žvejų kaimelis. 76-erių metų Nelsa ir 37-erių
jos sūnus Vladimiras dalinasi kambarėliu viename
sename name. Nelsa – pusiau paralyžiuota, ji
sunkiai vaikšto. Vladimiras turi Dauno sindromą
ir beprotiškai domisi pasauliu, todėl dienų dienas
leidžia šmirinėdamas po apylinkes, gerdamas romą
ir linksmindamasis su vietiniais žvejais, o namo
grįžta tik vėlyvomis popietėmis, kad pagelbėtų
senai motinai. Vladimiras vienintelis rūpinasi
silpstančia Nelsa, o ji vienintelė sergsti lengvai į
bėdas įkliūnantį Vladimirą. Kiekvieną sykį Nelsa jo
dairosi Kasablankos gatvelėse, kai vienintelis vaikas
laiku negrįžta namo. Vieną dieną ji suserga.

Poland | 2015 | 60 min.
APIE REŽISIERĘ:
Aleksandra Maciuszek gimė Krokuvoje.
Baigė kultūros studijas Jogailos
universitete ir dokumentinio kino režisūrą
Tarptautinėje kino ir televizijos mokykloje
Kuboje. Iki tol dirbo NVO ir kultūros
institucijose Lenkijoje, Ispanijoje bei
Meksikoje.
„Casa Blanca“ – pirmasis ilgametražis
dokumentinis jos filmas.

Casa Blanca is a small fishing village on the Gulf
of Havana. Nelsa (76) and her son Vladimir (37),
who has Down syndrome, share a tiny room in an
overcrowded multi-family building. Vladimir is
the only caretaker for ailing Nelsa, and Nelsa is
the only person to watch over Vladimir, who easily
gets into trouble. Their relationship is filled with
conflicts: she is trying to control her son, while he
prefers to help fishermen at work, have fun and
drink rum with them, rather than spend time with
his mother. One day, Nelsa falls ill.

ABOUT DIRECTOR:
Aleksandra Maciuszek was born in Krakow.
She is a graduate of Cultural Studies at the
Jagiellonian University. She holds a degree
of documentary film directing from the
Escuela Internacional de Cine y Televisión
de San Antonio de los Baños, Cuba.
Before her studies she worked in NGOs
and cultural institutions in Poland, Spain
and Mexico.
“Casa Blanca” is her debut feature
documentary.

Presented by Krakow Film Foundation, Polish Docs
and Polish Institute in Vilnius.

Filmą pristato Krokuvos kino fondas, Polish Docs
ir Lenkijos institutas Vilniuje.
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ŽALIOJI
PROGRAMA

4.

Green Programme

Šių metų Žaliosios programos dėmesio cente
– atliekos, jų poveikis aplinkai bei žmonėms.
Keturi skirtingi filmai – nuo asmeninių
eksperimentų iki objektyvaus kameros
žvilgsnio į atliekų perdirbimą – skatins ieškoti
kūrybingų ir inovatyvių būdų spręsti atliekų
mažinimo ir perdirbimo problemas.
Green Programme this year focuses on waste
and its effect on environment and people. Four
different films – from personal experiments to
objective observation of recycling – will invite
the viewers to search for creative solutions,
aimed at reducing the amount of waste humans
produce or reuse it in a creative way.
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Elektronikos
atliekų istorija
The E-Waste
Tragedy

REŽISIERIUS DIRECTOR Cosima Dannoritzer
OPERATORIAI CINEMATOGRAPERS David Attali,
Jean-Luc Bréchat, Carla D’Arnaude, André Dekker
MONTAŽAS EDITING Dragomir Bajalica
PRODIUSERIAI PRODUCERS Joan Úbeda M314
Fabrice Estève, Christian Popp YUZU

Spain | 2014 | 86 min.

Ispanija | 2014 | 86 min.

Kasmet daugiau kaip 50 milijonų tonų elektronikos
prietaisų – televizorių, kompiuterių, mobiliųjų
telefonų ar įvairių buities prietaisų – yra išmetami.
75 % šių atliekų dingsta iš legalios atliekų
perdirbimo grandinės ir nukeliauja į Trečiojo
pasaulio šalis, kur jų atsikratoma nelegaliai,
užteršiant gamtą, išdarkant kraštovaizdį bei
sukeliant grėsmę gyvūnų ir žmonių sveikatai. Šis
filmas siekia atskleisti godumu ir korupcija grįstą
pavojingą ir nelegalią šių toksiškų atliekų prekybos
schemą, į kurią įsivėlusios daugelio pasaulio šalių
įmonės ir organizacijos.

APIE REŽISIERIŲ:
Dokumentinio kino kūrėja Cosima
Dannoritzer gimė 1965 m. Vokietijoje.
Savo filmuose ji analizuoja istorines,
ekologines problemas ir visuomenės bei
technologijų santykį. Nuo 1992 m. kuria
filmus televizijos transliuotojams Didžiojoje
Britanijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Elektros lemputės sąmokslas“
(The Light Bulb Conspiracy, 2010),
„Elektronikos atliekų istorija“
(The E-Waste: Tragedy, 2014).

76

Every year, up to 50 million tons of electronic waste
– computers, television sets, mobile phones, household appliances – are discarded in the developed
world. 75 % of this waste disappears from the legal
recycling circuits, with much of it being dumped
illegally in the Third World, where it destroys landscapes and harms lives. This film takes the viewer
on a journey of investigation to Europe, China,
Africa and the US and reveals a toxic global trade
fuelled by greed and corruption.

ABOUT DIRECTOR:
Cosima Dannoritzer born in 1965 in
Germany. She is a documentary filmmaker
specializing in history, ecology and the
relationship between technology and
society. She has been making films for
broadcasters in the UK, Germany and
Spain since 1992.
SELECTED FILMOGRAPHY:
The Light Bulb Conspiracy (2010), The
E-Waste: Tragedy (2014).
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Šiukšlyno simfonija
Landfill Harmonic

REŽISIERIAI DIRECTORS Graham Townsley, Brad Allgood
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Neil Barrett, Brad Allgood
MONTAŽAS EDITING Brad Allgood
PRODIUSERIAI PRODUCERS Juliana Penaranda, Alejandra
Amarilla, Rodolfo Madero, Belle Murphy

Paraguay, Brazil, USA | 2015 | 95 min.

Paragvajus, Brazilija, JAV | 2015 | 95 min.

Lušnynas šalia vieno didžiausių Pietų Amerikos
sąvartynų ir klasikinė muzika – skamba gana
nesuderinamai. Bet tik ne Paragvajaus Cateura
priemiestyje, kur sąvartyno pašonėje susiformavusio
kaimelio bendruomenė deda visas pastangas, kad
sąvartyne augantys vaikai turėtų galimybę ištrūkti
iš skurdo. Pagrindine vaikų ugdymo priemone
tampa iš įvairių atliekų pagaminti muzikos
instrumentai ir muzikos mokytojo pastangos. Kai
„Perdirbto orkestro“ istorija pasiekia internetą,
įvyksta sprogimas – pasipila kvietimai į užsienio
šalis, pasiūlymai koncertuoti, didžiausiose šalies
koncertų salėse iššluojami bilietai.

APIE REŽISIERIUS:
Brad Allgood ‒ kino kūrėjas, dirbantis
Los Andžele. Jo filmografijoje muzikiniai,
emocingi nuotykių trumpametražiai ir
ilgametražiai filmai, kurie įkvepia žmones
pokyčiams. Jis režisuoja, filmuoja ir yra
montažo režisierius.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Dainos iš Bosavos“ (El Canto de
Bosawas, 2014), „Šiukšlyno simfonija“
(Landfill Harmonic, 2015).
Graham Townsley filmografijoje
dokumentiniai filmai kurti PBS, National
Geographic ir Discovery televizijos
kanalams bei nominuoti Emmy
apdovanojimams. Baigęs antropologijos
studijas, Townsley tyrinėja ir filmuoja
Lotynų Amerikoje ir kuria etnografinius
filmus BBC kanalui.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA: „Majų aušra“
(Dawn of the Maya, 2003) „Šiukšlyno
simfonija“ (Landfill Harmonic, 2015).
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“Landfill Harmonic” follows the Recycled Orchestra
of Cateura, a paraguayan musical youth group of
kids that live next to one of South America’s largest
landfills. This unlikely orchestra plays music from
instruments made entirely out of garbage. When
their story goes viral, the orchestra is catapulted
into the global spotlight. With the guidance of their
music director, they must navigate this new world
of arenas and sold out concerts. However, when a
natural disaster devastates their community, the
orchestra provides a source of hope for the town.
The film is a testament to the transformative power
of music and the resilience of the human spirit.

ABOUT DIRECTOR:
Brad Allgood is a Los Angeles based
filmmaker specializing in emotionally
charged adventure, music and
Spanish-language films that inspire
audience engagement. He has directed,
photographed and edited many long-form
and short-form documentaries.
SELECTED FILMOGRAPHY: Songs from
Bosawas (El Canto de Bosawas, 2014),
Landfill Harmonic (2015)
Graham Townsley is an Emmy-nominated
director of documentaries for PBS, National
Geographic and the Discovery channel.
Originally trained as an anthropologist,
Townsley has written, researched and
filmed extensively in Latin America,
working on ethnographic films for the BBC.
SELECTED FILMOGRAPHY: Down of the
Maya (2003), Landfill Harmonic (2015).
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Šiukšlių kulinarija
Wastecooking –
Make Food not Waste

REŽISIERIUS DIRECTOR Georg Misch
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Daniel Samer
MONTAŽAS EDITING Marek Kralovsky
PRODIUSERIS PRODUCERS Ralph Wieser (Mischief Films)

Austrija | 2015 | 81 min.

Geras virėjas ir iš kirvio išvirs puikią sriubą. Matyt,
siekdamas patikrinti šį posakį Deividas Grossas
leidžiasi į nuotaikingą ir neįprastą kelionę. Naudotu
aliejumi varomu automobiliu jis keliauja po Europą
ir susitinka su aplinkosaugos aktyvistais, miesto
daržų populiarintojais ar žinomų restoranų šefais,
su kuriais gamina gurmaniškus patiekalus iš
ingredientų, rastų konteineriuose. Kulinarinis kelio
filmas, skatinantis kūrybiškai pažvelgti į maisto
atliekų tvarkymo problemą, besaikiu vartojimu
grįstoje šiuolaikinėje Vakarų visuomenėje.

Austria | 2015 | 81 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Režisierius ir prodiuseris Georg Misch gimė
1970 m. Vokietijoje. Jis studijavo Stirlingo
universitete ir Nacionalinėje kino mokykloje
(NFTS) Didžiojoje Britanijoje. Mischo kurti
dokumentiniai filmai ir reklamos rodyti
BBC, Channel 4 ir Arte.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Aš esu iš niekieno žemės“ (I am from
Nowhere, 2002), „Skambutis Heddy
Lamarr“ (Calling Hedy Lamarr, 2004),
„Bevardis miestas“ (No Name City, 2006),
„Šiukšlių kulinarija“ (Wastecooking ‒ Make
Food, not Waste, 2015).

Filmą rekomenduoja Žinių radijas.

A car that runs on used vegetable oil, a mobile stove
and a host of culinary ideas in his backpack: “Wastecooking – Make Food, Not Waste” is an entertaining road movie detailing a journey through five
European countries, where the only thing on the
menu is what others call garbage. David, the host of
“Wastecooking – Make Food, Not Waste”, whips up
creative meals aimed at fighting food waste and our
consumption-driven society, and at the same time
inspires us to search for creative solutions.

ABOUT DIRECTOR:
Film producer and director Georg Misch
born in 1970 in Germany. He studied at
the University of Stirling and the National
Film School, NFTS in Great Britain. Misch
works to date include documentary films
for BBC, Channel 4 and Arte as well as
commercials.
SELECTED FILMOGRAPHY: I am from
Nowhere (2002), Calling Hedy Lamarr
(2004), No Name City (2006), Wastecooking ‒ Make food, not Waste (2015).

Promoted by Žinių radijas.
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Vientisas srautas
Single Stream

REŽISIERIAI DIRECTORS Paweł Wojtasik, Toby Lee, Ernst Karel
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Sergei Franklin
MONTAŽAS EDITING Marek Kralovsky
PRODIUSERIAI PRODUCERS Toby Lee, Paweł Wojtasik

USA | 2014 | 23 min.

JAV | 2014 | 23 min.

Vaizdiniais ir garsiniais rūšiavimo tyrimais šiame
filme įsžiūrima į atliekų problemą. Pavadinimas
reiškia vientiso srauto rūšiavimo modelį, kuomet
visų tipų šiukšlės surenkamos kartu ir skirstomos
specialia technika. Šiame filme žiūrovai gali
pamatyti didžiausią tokio tipo rūšiavimo vietą
visoje JAV. Milžiškame pastate didžiulės mašinos
tiksi kaip laikrodžiai, atskirdamos stiklo, metalo,
popieriaus ir plastiko srautus. Žmonių judesiai
susipina su mašinų garsais ir vaizdais, trinasi ribos
tarp stebėjimo ir abstrakcijos, taip sukuriama erdvė
šiuolaikinės kultūros pertekliaus ir jo pasekmių
apmąstymui.

APIE REŽISIERIUS:
Paweł Wojtasik (gim. 1952, Lodzė,
Lenkija) kuria trumpametražius filmus
ir didelės apimties instaliacijas, kuriose
dalinasi poetinėmis kultūros ir ekosistemos
refleksijomis.
Toby Lee (gim. 1980, Los Andželas) –
menininkė ir akademikė, įsikūrusi Niujorke.
Ji kuria videomeną, instaliacijas, taip pat
piešia ir rašo. Ji baigė antropologijos ir kino
doktorantūrą Harvardo universitete, šiuo
metu dėsto kino studijas NYU Tisch Meno
mokykloje.
Ernst Karel (gim. 1970, Palo Alto) dirba
eksperimentinio dokumentinio kino ir
elektroakustinės muzikos sirtyse. Šiuo
metu dėsto antropologiją Harvardo
universitete.
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“Single Stream” takes a close look at the problem
of waste, through a visual and sonic exploration of
a recycling facility. The title refers to the “single
stream” method of recycling in which all types
of recyclables are initially gathered together, and
sorted later at a specialized facility. With “Single
Stream”, viewers enter one of the largest of these
materials recovery facilities in the US. Inside a
cavernous building, a vast machine complex runs
like clock-work, sorting a steady stream of glass,
metal, paper and plastic carried on conveyor belts
criss-crossing the space, dotted with workers in
neon vests. The interwoven movements of human
and machine produce sounds and images that
are overwhelming, but also beautiful, and even
revelatory. Blurring the line between observation
and abstraction, “Single Stream” is a meditation on
our society’s culture of excess and its consequences.

ABOUT DIRECTORS:
Paweł Wojtasik (b. 1952, Łódź, Poland)
creates poetic reflections on cultures and
ecosystems in the form of short films and
large-scale installations.
Toby Lee (b. 1980, Los Angeles) is an artist
and scholar based in New York, working
across video, installation, drawing and text.
She holds a PhD in Anthropology and Film
& Visual Studies from Harvard University,
and she is Assistant Professor of Cinema
Studies at NYU’s Tisch School of the Arts.
Ernst Karel (b. 1970, Palo Alto) works
between experimental nonfiction sound
and electroacoustic music. He composes
and performs with location recordings
and/or analog electronics, often for
multichannel environments. As a Lecturer
on Anthropology at Harvard University,
he teaches a production course in sonic
ethnography.
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SPECIALIEJI
SEANSAI

5.

Special Screenings

Specialieji seansai atkreipia dėmesį į
temas, kurios yra aktualios Lietuvoje arba
įsivaizduojamai tolimos, todėl patogiai
nutylimos. Kiekvienas filmas drąsiai bei taikliai
kelia klausimus ir iš ekrano kviečia į diskusijų
erdvę. Penkis šios programos filmus lydės
papildomi renginiai svarbiomis socialinėmis
temomis: prostitucija, migrantų krizė, lytinis
ugdymas, teisėsaugos institucijų krizė Egipte,
kūrėjo etikos ir reprezentacijos klausimai
dokumentiniame kine.
Special Screenings dive into relevant topics in
Lithuania or imaginary distant and so handily
silenced. Every film raises questions boldly
and accurately, and oversteps the screen in
a space for discussions. Five films and five
discussions, some of them very local
(the state of sexual education in Lithuania,
issues related to legalization of prostitution)
while others are broader in geography
and scope (institutional abuse in postrevolution Egypt, migration crisis, ethics and
representation in documentary cinema).
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Salos ir banginiai
The Islands and
the Whales

REŽISIERIUS DIRECTOR Mike Day
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Mike Day
MONTAŽAS EDITING Mary Lampson, Nicole Hálová,
Mike Day, Claire Ferguson, David Charap
PRODIUSERIS PRODUCER Mike Day

Jungtinė Karalystė, JAV, Danija | 2016 | 83 min.

Šimtmečius pagrindiniu Farerų salų gyventojų
maisto šaltiniu buvo sumedžiotų paukščių ir
banginių mėsa. Tačiau prekybos centrų ir maisto
produktų įvairovės laikais ši brutali, tačiau vietos
bendruomenę burianti tradicija prarado savo
pirminę prasmę. Tarptautinės organizacijos ir
pasaulio bendruomenė smerkia žiaurią tradiciją, nes
vietos jūrinių paukščių populiacija yra ant išnykimo
ribos, o banginių mėsa yra užteršta gyvsidabriu ir
toksinėmis medžiagomis. Daugiau kaip trisdešimt
metų salų gyventojus tyręs toksikologas Dr. Palas
Weihe’as konstatuoja, kad tolesnis banginių
mėsos naudojimas maistui kelia rimtą pavojų
vaikų vystymuisi, gali būti susijęs su dideliu
Parkinsono ligos paplitimu salose bei kitomis
sveikatos problemomis. Šiame daugiasluoksniame
filme susikerta nemažai fundamentalių ir toli
gražu nevienareikšmiškai vertinamų klausimų:
globalizacija ir tradicijos, kultūra ir aplinkosauga,
režisieriaus pozicija ir etiniai pasirinkimai. Ir visa
tai vyksta atšiauraus, ypač vaizdingo bei puikiai
nufilmuoto peizažo fone.

UK, USA, Denmark | 2016 | 83 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Mike Day – škotų dokumentinio kino
režisierius, operatorius ir prodiuseris.
Filmuoja su 35 mm juosta ir
eksperimentuoja su garsu. Abu jo režisuoti
filmai kalba apie aplinkosaugą ir žmonių
įtaką aplinkai.
FILMOGRAFIJA:
The Guga Hunters of Ness (2011),
„Salos ir banginiai“ (The Islands and the
Whales, 2016).
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In the North Atlantic archipelago of the Faroe
Islands the traditional hunting of seabirds and pilot
whales continues to provide food for the table, but
many doubt this way of life will continue. Local
species of seabirds are in catastrophic decline as
plastic flotsam fills their stomachs and pilot whales
are highly contaminated with mercury and PCBs.
After spending thirty years studying thousands
of the islands’ children, local toxicologist Dr Pal
Weihe reports that eating the contaminated whale
meat could cause permanent cognitive impairment
to children exposed in the womb, and may be linked
to the islands’ high rate of Parkinson’s Disease,
as well as other health problems. As the islanders
come to terms with the health revelations, they face
increasing pressure from the outside world to stop
the whale hunts.

ABOUT DIRECTORS:
Mike Day is a Scotish documentary film director, producer and cinematographer. He
shoots on 35 mm film and experimenting
with the sound, both of his films focuses
on environmental issues and human kind
influence.
FILMOGRAPHY:
The Guga Hunters of Ness (2011),
The Islands and the Whales (2016).
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Vieną gražią dieną
One Fine Day
And-Ek Ghes...

REŽISIERIAI DIRECTORS Philip Scheffner, Colorado Velcu
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Colorado Velcu,
Philip Scheffner
MONTAŽAS EDITING Philip Scheffner
PRODIUSERIAI PRODUCERS Merle Kröger, Alex Gerbaulet

Germany | 2016 | 94 min.

Vokietija | 2016 | 94 min.

„Vieną gražią dieną“ – tai ištrauka iš dainos, kurioje
jaunuolis pažada mylimajai laimingą ateitį Berlyne,
jei tik ji bus pakankamai stipri, kad sektų paskui
savo vyrą. Dainos autorius yra Coloradu Velcu,
charizmatiškas ir talentingas vienišas septynių
vaikų tėvas bei vienas iš šio filmo veikėjų ir kūrėjų.
Coloradu Velcu ir Philipas Scheffneris susipažino
kurdami ankstesnį filmą „Revizija” („Revision“), o
„Vieną gražią dieną“ yra jų bendradarbiavimo tąsa.
Ypatingas savo forma filmas skatina permąstyti
žiūrovų, veikėjų ir režisierių kūrybinį santykį.
Kamera eina iš rankų į rankas, planai susipina
ir veikėjai bei kūrėjai iš naujo atranda savo vietą
šiame filme. Charizmatiški personažai, jų ryžtas
ir solidarumas siekiant įveikti atskirtį, muzikalūs
bei komiški epizodai trumpam priverčia Berlyną
sumirgėti Bolivudo spalvomis ir ištrina ribas tarp
fikcijos ir realybės.

APIE REŽISIERIUS:
Philip Scheffner gimė 1966 m. Vokietijoje.
Iki 1985 m. dirbo kaip videomenininkas.
1990 m. kartu su grupe atlikėjų ir
menininkų įkūrė grupę pavadinimu
Botschaft e.V., organizavusią kino
peržiūras ir parodas. Dokumentinį kiną
Philip Scheffner pradėjo kurti 1995 m.
tokioms televizijoms kaip ZDF, ARTE ir
3Sat. 2001 m. kartu su Merle Kröger įkūrė
kino gamybos platformą „pong“.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA: „Juridiniai
kūnai“ (Juristic Bodies, 1995), „Pusmėnulio
bylos” (The Halfmoon files, 2007),
„Žvirblio diena” (Day of the Sparrow,
2010),  „Revizija” (Revision, 2012),
„Havarie” (Havarie, 2016), „Vieną gražią
dieną” (And-Ek Ghes…, 2016).
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“One Fine Day” is the refrain of the title song
in which a young man promises his beloved a
future in Berlin if her love is only strong enough
to follow him.The song was written by Colorado
Velcu, charismatic multi-talent, single parent to
seven children; heart, motor and chronicler of
an extended family from Faţa Luncii in Romania.
“And-Ek Ghes...” continues an extraordinary
collaboration based on the trust and friendship
between the co-directors Philip Scheffner and
Colorado Velcu. It began with the film “Revision”
(Berlinale, Forum 2012): The attempt to establish
a common cinematic space between protagonists,
filmmakers and the audience has now, three years
since, been enlarged. The camera duplicates itself;
besides the filmmaker’s, there are one, two, three
cameras that wander from hand to hand. And not
just the filmmaker, even we are allowed into a world
in which humour, chutzpah and solidarity stand
against poverty and exclusion. In which the Velcus,
contrary to all ascriptions, reinvent themselves time
and again. In which Berlin begins to glow in the
shimmering colours of Bollywood. A world in which
reality and fiction are sometimes only a laugh apart.

ABOUT DIRECTOR:
Philip Scheffner (born in 1966) has worked
as a visual artist since 1985. From 1990
to 1995 he was co-founder and member
of the group Botschaft e.V. together with
10–15 artists, filmmakers, musicians,
net activists a.o. Development and
production of videos between the genres
documentary, essay and video art, in
cooperation with Kanal 4, ZDF/ Das Kleine
Fernsehspiel, ARTE and 3Sat. In 2001
he founded the production group pong,
together with Merle Kröger.
SELECTED FILMOGRAPHY:
Juristic Bodies (1995), The Halfmoon files
(2007), Day of the Sparrow (Der Tag des
Spatzen, 2010), Revision (2012), Havarie
(2016), One Fine Day (And-Ek Ghes…,
2016).
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Sex(Ed): The Movie

REŽISIERĖ DIRECTOR Brenda Goodman
OPERATORĖ CINEMATOGRAPHER Elizabeth Yarwood
MONTAŽAS EDITING Monique Zavistovski
PRODIUSERĖ PRODUCER Brenda Goodman

USA | 2014 | 76 min.

JAV | 2014 | 76 min.

Daugeliui žmonių pirmoji pažintis su seksu iškelia
ne pačius maloniausius prisiminimus – gėdos jausmą keliantys pokalbiai su tėvais, paini ir nesuprantama prezentacija mokykloje, pornografinio žurnalo
pavartymas ar kitos raudonuoti verčiančios patirtys.
Tačiau tai, ką ir kaip mes sužinome (ir mokomės)
apie žmonių lytinį gyvenimą, yra ne tik biologija,
bet ir tai, kas formuoja mūsų požiūrį į lytiškumą
bei gebėjimą gyventi pilnavertį ir saugų intymų
gyvenimą. Ypač turtingos archyvinės medžiagos
prisotintas filmas pateikia edukacinių JAV lytinio
ugdymo filmų istoriją nuo 1910 m. iki šių dienų.
Visais atvejais keistoki – kartais moralizuojantys,
komiški ar mechaniški – šie filmai puikiai iliustruoja kintančias visuomenės moralės normas, skirtingų
kultūrinių ir politinių jėgų įtaką siekiat formuoti
požiūrį į lytinį gyvenimą.

APIE REŽISIERĘ:
Brenda Goodman yra nepriklausomo
kino ir dokumentikos bei muzikinių klipų
podiuserė. Ji yra profesorė Pietų Karolinos
universiteto Kino meno mokykloje.
FILMOGRAFIJA:
Sex(Ed): The Movie (2014).
Šis filmas ypač aktualus tokiose šalyse
kaip Lietuva, kur prieš kelis dešimtmečius
oficialiai „sekso nebuvo“. Lytinio ugdymo
klausimas, ilgą laiką paliktas savieigai,
neseniai sulaukė didelio visuomenės ir
žiniasklaidos dėmesio, kuomet Švietimo
ir mokslo ministerijoje svarstant lytinio
ugdymo programą visuomenininkai,
žmogaus teisių gynėjai, katalikų bažnyčios
bei religinių organizacijų atstovai surėmė
ietis dėl šios programos turinio Lietuvoje.

Filmą rekomenduoja Žinių radijas.

When we learn about sex, we don’t just learn about
social mores and biology; what we learn affects our
identity, our relationships and our ability to be
intimate throughout our lives. Many people look
back at how they learned about sex, whether it was
a book, an embarrassing parental chat, a school
presentation, or porn, and remember their shock
and embarrassment. “Sex(Ed): The Movie” captures
the humor and vulnerability of those experiences
while allowing us to look at the various agendas
that shaped the content. To get at the truth behind
the history and current state of sex education in
the United States, “Sex(Ed): The Movie” examines
sex education films from the 1910s up to the present
day. Often hilarious, sometimes instructive, and
almost always awkward and embarrassing, these
films reflect the changing moral, cultural and
political attitudes that inspired them.

ABOUT DIRECTOR:
Brenda Goodman is a producer of
independent films, documentaries,
television, and music videos. She is a
professor at the University of Southern
California School of Cinematic Arts.
FILMOGRAPHY:
Sex(Ed): The Movie (2014).

Promoted by Žinių radijas.
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Kieno šalis?
Whose Country?
Balad Meen?

REŽISIERIUS DIRECTOR Mohamed Siam
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Mohamed Siam
MONTAŽAS EDITING Mohamed Siam
PRODIUSERIAI PRODUCERS Talal Al-Muhanna, Mohamed Siam

Prancūzija, Egiptas, JAV | 2016 | 57 min.

Režisierius Mohamedas Siamas fiksavo savo
bendravimą su grupe Kairo policininkų daugiau
kaip trejus metus – nuo diktatūrą nuvertusio
revoliucijos proveržio iki to momento, kai
kariuomenė nuvertė išrinktą prezidentą Morsi.
Režisieriui pelnyti vieno iš veikėjų pasitikėjimą,
greičiausiai, padėjo ir tai, kad filmo autoriaus tėvas
kažkada buvo ikiteisminio tyrimo pareigūnas.
Tačiau ilgainiui bendraujant iškylančios detalės
apie korumpuotų ir negerbiamų policijos pareigūnų
veiklos metodus priverčia režisierių paklausti savęs,
kodėl jo tėvas niekada su juo nesidalino mintimis
apie komplikuotą pareigūno darbą Egipte.

France, Egypt, USA | 2016 | 57 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Po psichologijos ir kino studijų Mohamed
Siam intensyviai dirba Egipto kino
industrijoje. Jis yra nepriklausomo
dokumentinio ir vaidybinio kino režisierius
ir operatorius. Siam įkūrė ir šiuo metu
yra meno vadovas Arthana kino centre
Aleksandrijoje.
FILMOGRAFIJA:
„Nutekėjimas“ (A Leak, 2011), „Kieno
šalis?“ (Balad Meen?, 2016).

A young Egyptian filmmaker narrates this highly
personal account of his interaction with a group
of Cairo policemen over a period of 3 years – from
right after the outbreak of the Egyptian revolution
until the removal of ex-President Morsi by the
military. As he forms a close relationship with one
Cairo cop in particular, the filmmaker recognizes
he is entering into something that once was, for
him, a previously forbidden circle: He is the son of
a criminal investigator, but one whose father never
confided in him about his difficult line of work.

ABOUT DIRECTOR:
After studying psychology and filmmaking,
Mohamed Siam worked in the Egyptian
cinema industry in a variety of roles. He is
an independent documentary and fiction
filmmaker. Siam is the founder and artistic
director of the Artkhana film center in
Alexandria.
FILMOGRAPHY:
A Leak (2011), Whose Country? (Balad
Meen?, 2016).

Supported by GOETHE INSTITUT.

Filmą pristato GOETHE INSTITUT.
92

93

Julija

REŽISIERĖ DIRECTOR Johanna Jackie Baier
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Dieter Vervuurt,
Thorsten Schneide
MONTAŽAS EDITING Johanna Jackie Baier, Steffen Reck
PRODIUSERĖS PRODUCERS Dagnė Vildžiūnaitė, Gamma Bak,
Johanna Jackie Baier

Germany, Lithuania | 2013 | 89 min.

Vokietija, Lietuva | 2013 | 89 min.

Klaipėdietė Julija Lietuvą paliko būdama 18-os. Ji yra
transseksualė, dirbanti gatvės prostitute Berlyne.
Julijos gyvenimas sudėtingas. Toks sudėtingas, kad
dabar, būdama 30-ies, ji yra ties fizinio išsekimo
riba. Daugelio metų pažintimi, nuotraukomis ir
filmuota medžiaga paremta biografinė istorija –
tai skausmingas, vilties kupinas pasakojimas apie
vienatvę bei žmogiškosios šilumos siekį.

APIE REŽISIERĘ:
Jackie Baier – fotografė ir režisierė,
gyvenanti ir dirbanti Berlyne.
9-ajame dešimtmetyje dirbo prie
įvairių nepriklausomo kino projektų,
kūrė ir prodiusavo dokumentinius ir
trumpametražius filmus Vakarų Vokietijoje.
Nuo 1997 m. Johanna Baier oficialiai yra
moteris.
FILMOGRAFIJA:
„Gėdos namai“ (House of Shame: Chantal
All Night Long, 2011), „Julija“ (Julia, 2013).
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Lithuanian protagonist Julia K. surprises us with
her poetic insights as we meet young woman at
her job. Julia is a transsexual street hustler and
tells us how she paints to relax. Her lifestyle is so
tough that she is now at the brink of total physical
collapse at the age of 30. Julia is a ‘long term
portrait’ of today 30 years old transsexual woman,
who came to Berlin when she was 18 years old. Since
then working as a prostitute – the last 8 years on
the strip on notorious Frobenstrasse. A story of
faith and disbelief. Of uprootedness and belonging.

ABOUT DIRECTOR:
Jackie Baier is a photographer and a
filmmaker, lives and works in Berlin.
Throughout the 1980s she was working
in the independent film scene of West
Germany. J. Baier produced and directed
documentaries and short films. Since
1997, Johanna Jackie Baier is officially a
woman. She works as photographer and
TV director.
FILMOGRAPHY:
House of Shame: Chantal All Night Long
(2011), Julia (2013).
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KARAMA:
ŽVILGSNIS Į
VIDURIO RYTUS

6.

Karama: Focus
on Middle East

„Nepatogus kinas“ tęsia tradiciją pristatyti
giminingų festivalių veiklą, tad kartu su
Žmogaus teisių kino festivaliu „Karama“
pristatome žvilgsnį į žmogaus teisių problemas
Vidurio Rytų regione. Atrinkti filmai ne tik
atkreipia dėmesį į socialines problemas,
tačiau kuria erdvę įvairios ir turtingos regiono
kultūros pažinimui. Nesibaigiantys šių laikų
politiniai konfliktai ir įsisenėję prietarai,
vaizduojami Jordanijos, Libano, Irano ir Izraelio
filmuose, paaiškina prieštaringos šio regiono
visuomenės būvį ir pailsusių, tačiau orumo
neprarandančių žmonių kasdienybę.
Inconvenient Films continues to introduce
Lithuanian audience to other human rights film
events in the world. This year cooperating with
“Karama Human Rights Film Festival” we are
focusing on different human rights issues in
Middle East region. However, this programme
not only represents pressing social issues,
but also gives a glimpse to a very diverse, rich
and longstanding culture. However nowadays’
political clashes and some olden prejudices
represented in the films from Jordan, Lebanon,
Iran or Israel offers food for thought about
contradictions in these societies and, quite
often, exhausted, but always dignified people.
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Kambarinė
kiekvienam
A Maid for Each
Makhdoumin

REŽISIERIUS DIRECTOR Maher Abi Samra
OPERATORĖ CINEMATOGRAPHER Claire Mathon
MONTAŽAS EDITING Rana Sabbagha
PRODIUSERĖ PRODUCER Sabine Sidawi

Libanas, Prancūzija, Norvegija, Jungtiniai Arabų Emiratai |
2016 | 67 min.

Vos keturiems milijonams Libano gyventojų
tenka daugiau kaip 200 tūkst. namų darbininkų
iš užsienio, įdarbintų prekybos vergais laikus
primenančiomis sąlygomis. Ši sistema pasiskolinta
iš turtingų Arabų pusiasalio šalių ir pradėta
taikyti prasidėjus Libano pilietiniam karui 1975
m. Sandėris grindžiamas ne darbuotojo paslaugų
pirkimu, bet darbuotojo kaip prekės įsigijimu.
Specialios tarpininkų agentūros importuoja moteris
iš vargingai gyvenančių šalių, pasirašydamos
pagrindines teises ir turtą atimančiomis sąlygomis
paremtas sutartis. Vienos agentūros biuras tampa
režisieriaus Mahero Abi Samra’o filmavimo aikštele,
o agentūros vadovas – atvirai verslo paslaptimis
besidalijančiu pagrindiniu filmo veikėju. Valstybės
sankcionuotos sistemos komponentai atsiveria
metodiškai – darbuotojų teisės, agentų komerciniai
įgūdžiai ir moterų, parduodančių savo darbą,
objektyvizavimas – kol galų gale atsiskleidžia detali
prekybos žmonėmis industrijos schema.

Lebanon, France, Norway, United Arab Emirates | 2016 |
67 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Gimė Beirute (Libanas) 1965 m. Studijavo
dramos menus Beirute esančiame
Libano universitete bei audio-vizualinį
meną Nacionaliniame vaizdo ir garso
institute Paryžiuje (L’inis). Po studijų dirbo
foto žurnalistu Libano dienraščiuose ir
tarptautinėse agentūrose. Režisavo keletą
trumpo ir ilgo metro dokumentinių filmų.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Hezbollah moterys“ (Nissa’ Hezbollah,
2000), „Mano draugas“ (Sadiki, 2003),
„Šatilos žiedas“ (Shatila Round-About,
2004), „Mes buvome komunistai“
(Sheoeyin Kenna), 2010).

For an estimated population of 4 million, Lebanon
boasts some 200,000 foreign domestic workers,
contracted under a system of full custodianship
that deprives them of basic rights. Implemented
since the start of the civil war (1975), this system is
borrowed from similar ones in the Gulf countries. It
is predicated on a transaction whereby the worker is
not providing a service, but is rather commodified
as a product, with specialised agencies organising
their import under conditions not unlike modernday outposts of slavery. Director Maher Abi Samra
places his camera inside the offices of the El Raed
agency with the full complicity of its owner Zein.
The components of this state-sanctioned system
come undone methodically – the employers’
entitlements, the agent’s skill at commerce and the
objectification of a woman selling her labour.

ABOUT DIRECTOR:
Born in Beirut, Lebanon in 1965. He
studied Drama Arts at the Lebanese
University in Beirut and Audio-Visual
Studies at the Institut National de l’Image
et du Son in Paris. He then became
a photojournalist for Lebanese dailies
and international agencies. He has
directed several short and feature length
documentaries.
SELECTED FILMOGRAPHY:
Women of Hezbollah (Nissa’ Hezbollah,
2000), My Friend (Sadiki, 2003),
Shatila Round-About (2004), We Were
Communists (Sheoeyin Kenna, 2010).

Filmą pristato Alumni TIES programa.
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Taryba
The Council
Al Majlis

REŽISIERIUS DIRECTOR Yahya Alabdallah
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Yahya Alabdallah
MONTAŽAS EDITING Yasmine Mustafa
PRODIUSERĖ PRODUCER Rula Nasser

Jordanija, Jungtiniai Arabų Emiratai | 2014 | 80 min.

Naujos uniformos, eterio laikas mokyklos radijuje
vidutiniškai besimokantiems mokiniams ir dirbtinė
žolė mokyklos kieme – tai tik keletas kandidatų į
mokyklos Palestinos pabėgeliams Jordanijoje tarybą,
pažadų. Tai sukelia karštas diskusijas ir kūrybingas
rinkimines kampanijas. Gerai pasirengęs kandidatas
iš ketvirtos klasės nori sustabdyti prieš vaikus
naudojamą smurtą, kuris dabar yra leistinas bausti
mokinius už patyčias ir smurtą vieniems prieš kitus.
Taip pat ir mokytojus, nuo kameros slepiančius
lazdeles, skirtas auklėti nusižengusiuosius.
Kasdienybėje, kur smurtas yra įprastas, o mergaitės
ir berniukai yra atskirti ir neturi lygių galimybių,
kamera seka nenuilstamas vaikų derybas su
mokytojais, miesto valdybos nariais ir turtingais
atliekų tvarkymo magnatais marmuriniuose
ofisuose.

Jordan, United Arab Emirates | 2014 | 80 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Yahya Alabdallah 1978 m. gimė Libijoje,
augo Saudo Arabijoje, šiuo metu gyvena
Jordanijoje. Rašytojas, režisierius,
prodiuseris ir literatūros kritikas. Apsigynė
du – literatūros ir kino – magistro laipsnius
ECIAR kino mokykloje Paryžiuje.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA: „SMS“ (2009),
„Paskutinis penktadienis“ (Al Juma Al
Akheira, 2011), „52 kambarys penktame
aukšte“ (Altabeq alkhames ghorfa 52,
2015).
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New school uniforms, airtime for the mediocre
pupils on the school radio and artificial grass in the
school yard – some of the election promises of the
candidates for this year’s student council election at
a school for Palestinian refugee children in Jordan.
A choice that gives rise to both heated discussions
and highly creative campaign strategies. A wellgroomed candidate from the fourth grade wants to
do something about the violence that we see when
the children are repeatedly taken to the office for
having beaten and bullied each other, but also when
the teachers hide the cane from the camera. In a
life where violence is commonplace and where girls
and boys are segregated and don’t have the same
opportunities, we follow the children’s tireless
negotiations with teachers, with city contractors
and with rich garbage tycoons in marble offices.

ABOUT DIRECTOR:
Yahya Alabdallah Born in Libya in 1978,
raised in Saudi Arabia, and lives in Jordan.
A writer, director, producer and literary
critic, he holds two Master’s degrees, in
Literature and Cinema from the ECIAR film
school in Paris.
SELECTED FILMOGRAPHY:
SMS (2009), The Last Friday (Al Juma Al
Akheira, 2011), 5th Floor Room 52 (Altabeq alkhames ghorfa 52, 2015).
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Pilkos svajonės
Starless Dreams
Royahaye dame sobh

REŽISIERIUS DIRECTOR Mehrdad Oskouei
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Mohammad Hadadi
MONTAŽAS EDITING Amir Adibparvar
PRODIUSERIS PRODUCER Mehrdad Oskouei

Iran | 2016 | 76 min.

Iranas | 2016 | 76 min.

Iš dangaus krentant sunkioms snaigėms, palei
Irano pataisos ir reabilitacijos centro sienas
vaikšto ginkluoti sargybiniai. Centro valgykloje
mergaitės laukia maisto. Tarp jų – ir prievartą
patyrusios nepilnametės motinos, jaunos nuotakos.
Šios merginos pateko į centrą dėl užpuolimų,
žmogžudysčių ar prekybos narkotikais. Tačiau
vietoje šaltakraujų nusikaltėlių žiūrovas pamato
draugiškas ir šiltas merginas, kurios kartu juokiasi,
dainuoja ir, prisimindamos sunkią praeitį, verkia.
Po truputį atsiskleidžia jų baimė išeiti į laisvę ir vėl
susidurti su pasauliu, kurį jos paliko už nugaros.
Pagarbus režisieriaus santykis ir jautri kamera
neneigia herojų orumo ir kuria nuoširdžius šių
jaunų merginų portretus.

APIE REŽISIERIŲ:
Mehrdad Oskouei yra Irano režisierius,
prodiuseris, fotografas ir tyrėjas, gimęs
Teherane 1969 m. Baigė režisūrą Menų
universitete. Jo filmai, rodyti daugelyje
nacionalinių ir tarptautinių festivalių,
sulaukė kritikų pripažinimų. M. Oskouei
pripažintas vienu svarbiausių šiuolaikinių
Irano dokumentinio kino kūrėjų.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Irano stiliaus nosis“ (Nose, Iranian Style,
2005), „Laisvei visada per vėlu“ (It’s Always
Late for Freedom, 2007), „Paskutinės
žiemos dienos“ (Akharin rouzhaye
zemestan, 2011), „Pilkos svajonės“
(Royahaye dame sobh, 2016).
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Heavy snow falls from the sky as heavily-armed
guards patrol the walls of an Iranian centre of
correction and rehabilitation. Inside, the girls
are waiting at the food counter. Among them are
underage mothers and others who are married. All
of them ended up here after becoming involved in
crime. Drug dealing, assault, murder. Yet instead of
cold-blooded criminals we discover friendly, warm
young people who laugh, sing and cry together.
Their close bonds have been forged by the troubled
past they share. We learn of their fears of having
to return to the lives they once left behind. The
documental camera is intimate but respectful, the
resulting portraits are full of dignity.

ABOUT DIRECTOR:
Mehrdad Oskouei is an Iranian
filmmaker, producer, photographer
and researcher born in Tehran
in 1969 and later graduating in
film direction from the University
of Arts. His films have been
screened at numerous festivals
both at home and abroad to great
critical acclaim, making him one
of the major Iranian documentary
makers.
SELECTED FILMOGRAPHY:
Nose, Iranian Style (2005), It’s
Always Late for Freedom (2007),
The Last Days of Winter (Akharin
rouzhaye zemestan, 2011),
Starless Dreams (Royahaye dame
sobh, 2016).
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Naujakuriai
The Settlers

REŽISIERIUS DIRECTOR Shimon Dotan
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Philippe Bellaiche
MONTAŽAS EDITING Oron Adar
PRODIUSERIAI PRODUCERS Estelle Fialon,
Jonathan Aroch, Paul Cadieux, Shimon Dotan

Prancūzija, Kanada, Vokietija, Izraelis | 2016 | 110 min.

Pirmasis filmas taip nuosekliai ir išsamiai
nagrinėjantis nelegalių žydų gyvenviečių
formavimosi procesą okupuoto Vakarų Kranto
teritorijoje, šių žmonių motyvaciją, pažiūras
ir kasdienybę. Istorinė apžvalga, geopolitinis
tyrimas ir intymus žvilgsnis į žmones, tapusius
sudėtingiausiu Izraelio ir tarptautinės
bendruomenės galvosūkiu, ypač dabar,
palestiniečiams ir izraeliečiams bandant atnaujinti
tarpusavio derybas.

France, Canada, Germany, Israel | 2016 | 110 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Shimon Dotan ‒ garsus kino režisirius,
sukūręs trylika vaidybinių filmų. Jis gimė
Rumunijoje 1949 m., o 1959 m. su šeima
emigravo į Izraelį ir užaugo kibuce.
Penkerius metus tarnavo jūrų pėstininkų
gretose, vėliau baigė kino ir filosofijos
studijas Tel Avivo universitete.
FILMOGRAFIJA:
„Kariai“ (Warriors, 1994), „Mirtini priešai“
(Coyote Run, 1996), „Padėkosi man vėliau“
(You Can Thank Me Later, 1999), „Karšti
namai“ (Hot House, 2006), „Naujakuriai“
(The Settlers, 2016).
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The first film of its kind to offer a comprehensive
view of the Jewish settlers in the occupied
territories of the West Bank. An historical overview,
a geopolitical study and an intimate look at those
people at the core of the most daunting challenges
facing Israel and the international community
today as the Palestinians and Israelis resume talks
again.

ABOUT DIRECTOR:
Shimon Dotan is an award-winning
filmmaker with thirteen feature films to
his credit. Born in Romania in 1949, he
immigrated to Israel with his family in 1959
and grew up in a cooperative agricultural
settlement. After serving for five years in
the IDF as a Navy Seal, Dotan went on to
earn his BFA in Film and Philosophy from
Tel Aviv University.
FILMOGRAPHY:
Warriors (1994), Coyote Run (1996), You
Can Thank Me Later (1999), Hot House
(2006), The Settlers (2016).
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Apsėsti Džino
Possessed by Djinn

REŽISIERĖ DIRECTOR Dalia Al Kury
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Mutaz Sinokrot,
Eric Gottesman
MONTAŽAS EDITING Anika Simon
PRODIUSERIS PRODUCERS Lino Rettinger
Germany, Jordan | 2015 | 75 min.
Vokietija, Jordanija | 2015 | 75 min.

Tikėjimais demonais ir džinais – mažai žinomas
islamiškosios kultūros aspektas. Šiame intymiame
filme tiriama tikra ketverių metų jordanietės Ayos
mirties istorija. Ją nužudė tėvas, tikėjęs, kad Aya
buvo apsėsta džino. Nagrinėdama šią bylą režisierė
Dalia Al Kury pasineria į tamsų tradicijų ir ritualų
pasaulį. Trikdantys ir intriguojantys susitikimai su
džinų egzorcistais ir apsėstaisiais atveria režisierės
stebimos visuomenės prieštaras ir priverčia
susidurti su savo pačios baimėmis ir vidiniais
demonais. Ši tema reikalauja intymaus, paslėptos
kameros filmavimo stiliaus ir sapno logikai artimo
montažo bei garso takelio. Šis filmas suteikia
galimybę pažvelgti į arabų pasąmonę.

APIE REŽISIERĘ:
Gimė 1980 m. Amane, Jordanijoje.
Apsigynė Kino kūrimo magistrą Goldsmito
koledže Londone. Nuo 2006 metų –
nepriklausoma kino kūrėja. Dalia Al Kury
režisavo ir prodiusavo trumpo ir vidutinio
metro dokumentinius filmus įvairiems
televizijos kanalams, tarp jų
Al Jazeera ir Al Arabiya. Jos filmai rodyti
tarptautiniuose kino festivaliuose ir kultūros
renginiuose.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Tai mano vynas“ (It’s My Grapevine,
2003), „Kaip daugelis iš mūsų, Nayefas
turi mobilųjį telefoną“ (Like many of us,
Nayef has Mobile Phone, 2004), „Teroristų
vadybos stovykla“ (Terrorists Management
Camp, 2004), „Apsėsti Džino“ (Possessed
by Djinn, 2015).
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The belief in demons, or “djinn”, is a littleknown aspect of Islamic culture. In a subjective
investigation of this controversial topic the film
follows the true story of Aya, a four-year-old
Jordanian girl killed by her father who believed her
to be possessed. Investigating this case the director
finds herself on a journey in an obscure world of
traditions and ritual. Disturbing, yet intriguing
encounters along the way, with both djinn exorcists
and the possessed, reveal the contradictions of her
society and ultimately force her to confront the
fears and demons of her own. The subject calls for
an intimate, “undercover” style of camera work
and an evocative, dreamlike way of editing, sound
and music. It opens an unique insight into the
subconsciousness of Arab society.

ABOUT DIRECTOR:
Born in 1980 in Amman, Jordan, holds a
M.A. in Screen Documentary (Goldsmiths
College, London). She has been an
independent filmmaker since 2006. Dalia
Al Kury has directed and produced short
and medium length documentaries for TV
stations like Al Jazeera and Al Arabiya. Her
films have been invited to several festivals
and cultural events around the world.
SELECTED FILMOGRAPHY:
It’s My Grapevine (2003), Like many of us,
Nayef has Mobile Phone, 2004), Terrorists
Management Camp (2004), Possessed by
Djinn (2015).
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DOCS
FOR KIDS

Filmai padedantys augti.

7.

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
Inconvenient Films audience. Films that
speak about complicated issues and possible
solutions from kids’ perspective.

Nepatogaus kino klasė ‒ nauja nemokama platforma mokytojams. Čia
pristatome filmus, padedančius kalbėti svarbiomis, tačiau ne visada
patogiomis socialinėmis temomis. Skatiname mokytis, pažinti visuomenės
įvairovę ir apmąstyti šiandienos iššūkius žiūrint kiną klasėje.
Edukacinėje platformoje užsiregistravusiems mokytojams suteikiama
galimybė naudotis vystoma dokumentinių filmų ir metodinių priemonių
baze.
www.nepatogauskinoklase.lt
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Ninnoc

REŽISIERĖ DIRECTOR Niki Padidar
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Jefrim Rothuizen,
Niki Padidar
MONTAŽAS EDITING Albert Markus
PRODIUSERĖ PRODUCER Joost Seelen

Nyderlandai | 2015 | 18 min.

Ninnoc nemėgsta gaujų. Kodėl visi turi atrodyti ir
elgtis taip pat? Melynakė mergaitė mėgsta šokti
ir dainuoti. Tačiau ji taip pat turi stiprią valią:
neprisitaikė prie senosios mokyklos ir nesistengia
pritapti naujoje. Ji nenori būti tokia kaip visi, tačiau
taip pat bijo būti atstumta. „Žmonės mato tik tai,
kaip aš atrodau. Yra tik keletas, kurie mane iš tiesų
pažįsta. Jūs galite matyti tik tai, ką aš noriu jums
parodyti, o už mano šypsenos slepiasi labai daug.“
Ninnoc galvoja apie tai, ką reiškia normalus, kitoks
ir populiarus. Filmo operatorių darbas ir montažas
atspindi Ninnoc jausmus ir padeda žiūrovui geriau
suprasti, kodėl tokiai šviesiai jaunai merginai
daugelis dalykų atrodo tokie sudėtingi.

Netherlands | 2015 | 18 min.
APIE REŽISIERĘ:
Menininkė, režisierė ir scenaristė Niki
Padidar gimė Irane, šiuo metu gyvena
Amsterdame. Niki daugiausia kuria
istorijas vaikams ir paaugliams, jai patinka
vaizduoti nematomas žmonių mintis ir
svajones. Niki studijavo fotografiją New
School universitete Niujorke, praleido
metus Ritveldo menų akademijoje ir
mokėsi komunikacijos meno Amsterdamo
universitete.
FILMOGRAFIJA:
„Bagažas“ (Baggage, 2012), „Ninnoc“
(2015).
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Ninnoc doesn’t like cliques. Why do they all have
to behave – and look – the same? Ninnoc has big
blue eyes, she dances and sings, and she is a strongwilled girl. She didn’t fit in at her old school, and
she keeps to herself at the new one. She doesn’t
want to join in with those other people, but she’s
also afraid of being shut out. “People only see who I
appear to be. There are only a couple who know who
I am. You can only see what I want you to see, and
there’s lots behind that smile that you don’t even
know about.” Ninnoc ruminates on the question of
what’s “normal” and “different” and “popular” (the
quotation marks are hers). The film’s camerawork
and editing echo Ninnoc’s feelings, helping the
viewer to understand why such a bright young girl
would find some things so difficult.

ABOUT DIRECTOR:
Artist, director and screenwriter Niki
Padidar born in Iran and lives in
Amsterdam. Niki mainly makes stories
for children/young adults, she likes
showing the invisible world of thoughts
and fantasies. Niki studied photography
at the New School University in New
York, a year at Rietveld Art Academy and
communication science at the University of
Amsterdam.
FILMOGRAPHY:
Baggage (2012), Ninnoc (2015)
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Mano mielas
suš*ktas telefonas
My Dearest
F#cking Phone

REŽISIERĖ DIRECTOR Eef Hilgers
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Myrthe Mosterman,
Christian Paulussen
MONTAŽAS EDITING Daan Wijdeveld
PRODIUSERIAI PRODUCERS Hasse van Nunen, Renko Douze

Nyderlandai | 2014 | 18 min.

Kaip ir daugelio paauglių, Claudios ryšys su jos
išmaniuoju telefonu grįstas meile ir neapykanta
vienu metu. Mintys, kurias ji įrašinėja telefonu,
o ypač mintys apie jos netobulą gyvenimą, yra
pagrindinis šios istorijos leitmotyvas. Ji jaučiasi
vieniša ir nesaugi. Šiuos jausmus dar labiau
sustiprina gražių, sėkmingų ir linksmų draugių
nuotraukos Instagram tinkle. Kartu su Claudia
žiūrovai kviečiami pasinerti į jos susikurtą virtualų
pasaulį, susipažinti su sukonstruota asmenybe,
Facebook komentarais, pasauliu, realesniu už tikrą
gyvenimą. Tad nenuostabu, kad žinia apie atostogas
be interneto Claudiai kelia šiurpą. Paradoksalu, bet
būtent laikas be Wi-Fi atneša didžiausią perversmą.

Netherlands | 2014 | 18 min.
APIE REŽISIERĘ:
2012 m. Eef Hilgers baigė St. Joost menų
akademiją Nyderlanduose ir nuo to laiko
režisuoja bei prodiusuoja filmus. Jos
baigiamojo studijų darbo „Žinai, tiesiog
mergina“ premjera įvyko Amsterdamo
dokumentinių filmų festivalyje (IDFA) ir
laimėjo TENT akademijos apdovanojimą.
FILMOGRAFIJA:
„Žinai, tiesiog mergina“ (Just a Girl, You
Know, 2012), „Mano mielas suš*ktas
telefonas“ (My Dearest F#cking Phone,
2014).

Filmą rekomenduoja Žinių radijas.

Like many teenage girls, Claudia has an intense
love-hate relationship with her smartphone. Her
reflections on her phone, but especially about
herself and her “not all that great” life, are the
leitmotif in the story of this teenager. She feels
alone and insecure, which is fed by the pictures
of beautiful, successful and fun-loving friends on
Instagram. Together with Claudia, we dive into
the world she has created herself, a virtual world
consisting of her preferences and her Facebook
likes, which is more real than life itself. It’s no
wonder that she’s dreading going on vacation, for
that means no Internet. Interestingly enough, that
time without Wi-Fi turns out to be a breakthrough
for Claudia.

ABOUT DIRECTOR:
Eef Hilgers graduated in 2012 from the
St. Joost Art Academy in the Netherlands
and has since worked as a director
and producer of her own movies.
Her graduation film “Just a Girl, You
Know” premiered at the International
Documentary Film Festival Amsterdam and
won the TENT Academy Award.
FILMOGRAPHY:
Just a Girl, You Know (2012 m.),
My Dearest F#cking Phone (2014).

Promoted by Žinių radijas.
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Pasaulyje
lyg namuose
At Home in
the World
Et Hjem i Verden

REŽISIERIUS DIRECTOR Andreas Koefoed
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Sofia Olsson,
Niels Thastum
MONTAŽAS EDITING Jacob Schulsinger, Marion Tuor
PRODIUSERĖ PRODUCER Sara Stockmann

Danija | 2015 | 58 min.

„Pasaulyje tarsi namuose“ – penkių pabėgėlių
vaikų kasdienybė Danijos Raudonojo Kryžiaus
prieglobsčio mokykloje. Magomedas, Sehmuzas,
Heda, Amel ir Ali kartu su šeimomis pabėgo iš
skirtingų, politinių konfilktų draskomų, šalių. Jų
šeimos bando gauti leidimus gyventi Danijoje ir
pradėti gyvenimą iš naujo. Tačiau per vienerius
metus klasėje pasikeičia apie 80 % vaikų – tik
keletas gauna prieglobstį Danijoje ir iškeliauja į
jiems paskirtas daniškas mokyklas. Kitų prašymai
nepatenkinami ir jų u šeimos yra priverstos
grįžti į tėvynę. Šiame filme iš vaikų perspektyvos
pažvelgiama į vieną didžiausių Europos migracijos
krizių ir jos įtaką jaunajai kartai.

Denmark | 2015 | 58 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Andreas Koefoed gimė Kopenhagoje
1979 m. 2009 m. baigė dokumentinių
filmų režisieriaus studijas Danijos
nacionalinėje kino mokykloje, o 2004 m.
– sociologijos, antropologijos ir politinių
mokslų studijas Kopenhagos universitete.
Dokumentinius filmus kuria nuo 2001 m.
Jo filmai laimėjo daugelį apdovanojimų
įvairiuose festivaliuose, tarp jų Tribekoje,
„Silverdocs“, „Full Frame“, Šefilde, „Nordisk
Panorama“ ir Kopenhagos dokumentinių
filmų festivalyje (CPH:DOX).
FILMOGRAFIJA:
„12 natų žemiau“ (12 toner ned, 2008),
„Pramoginių šokių šokėjas“ (Ballroom
Dancer, 2011), „Piramidos vaiduoklis“
(Efterklang: The Ghost of Piramida, 2012),
„Pasaulyje lyg namuose (Et Hjem i Verden,
2015).

Filmą pristato Alumni TIES programa,
o žiūrėti kviečia Žinių Radijas.

“At Home in the World” is an intimate depiction
of the everyday lives of five refugee children on
a Danish Red Cross asylum school. The children:
Magomed, Sehmuz, Heda, Amel and Ali have
different nationalities and backgrounds, but they
have all fled their homes with their families,
arriving in Denmark with the hope of starting
over. Over the course of one year, there is an 80
% replacement in one class on the asylum school.
Few are granted residency in Denmark, and move
out of the asylum centres to become part of the
Danish society. Others are rejected and sent back to
their country of origin. Some go underground and
continue their lives on the run from the atrocities
in their home country.

ABOUT DIRECTOR:
Born in Copenhagen in 1979. He
graduated as a documentary director from
The National Film School of Denmark in
2009, and in sociology from Copenhagen
University in 2004 where he also studied
anthropology and political science. He has
directed documentary films since 2001
with a focus on universal stories on human
existence. His films have won awards
on numerous festivals including Tribeca,
Silverdocs, Full Frame, Sheffield Doc/Fest,
Nordisk Panorama and CPH:DOX.
SELECTED FILMOGRAPHY:
12 notes down (12 toner ned, 2008),
Ballroom Dancer (2011), Efterklang: The
Ghost of Piramida (2012), At Home in the
World (Et Hjem i Verden, 2015).

The film is presented by Alumni TIES
and promoted by Žinių Radijas.
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Iš miško
Out of the Forest
Me’kivun ha’yaar

REŽISIERIAI DIRECTORS Limor Pinhasov Ben Yosef,
Yaron Kaftori Ben Yosef
OPERATORIUS CINEMATOGRAPHER Eithan Haris
MONTAŽAS EDITING Limor Pinhasov Ben Yosef
PRODIUSERIAI PRODUCERS Limor Pinhasov Ben Yosef,
Yaron Kaftori Ben Yosef
Izraelis | 2003 | 94 min.

Kitaip nei daugelyje dokumentinių filmų apie
Holokaustą, kalbančių apie išgyvenusiųjų patirtis,
filme „Iš miško“ dėmesys sutelkiamas į tariamai
pasyvius liudininkus ir įvykių poveikį jiems.
Čia remiamasi Kazimiero Sakowicziaus 1941–1944 m.
rašyto dienoraščio ištraukomis, kurios sugretinamos su lietuvių ir lenkų, gyvenančių Paneriuose,
gyvais liudijimais. Panerių miške buvo nužudyta
daugiau nei šimtas tūkstančių žmonių, kurių
didžioji dalis – žydai iš Vilniaus geto. Padedant
lietuvių režisieriui Sauliui Beržiniui, filmo kūrėjai
apklausė didelę grupę Paneriuose tebegyvenančių
žmonių. Filme atsiskleidžia kaip skirtingai šie tragiški įvykiai prisimenami ir suvokiami jų liudininkų. Nuosaikus, bet atviras filmas „Iš miško“ yra ir
istorinis, ir psichologinis dokumentas, kuris, kaip
ir Claude’o Lanzmano filmai, atsigręžia į žmonių
baimę pripažinti ir prisiimti dalį atsakomybės už
praeities įvykius.

Filmą rekomenduoja Žinių radijas.

Israel | 2003 | 94 min.
APIE REŽISIERIUS:
Limor Pinhasov Ben Yosef gimė 1972
m. Tel Avive, Izraelyje. Ji studijavo
meno istoriją, filosofiją ir prancūzų kalbą
Sorbonos universitete Paryžiuje. 1996
m. baigė kino režisūrą Sam Spiegel kino
mokyklą Jeruzalėje. Nuo 1998 m. dirba
montažo režisiere.
Yaron Kaftori Ben Yosef gimė 1963
Haifoje, Izraelyje. Jis studijavo kino ir
televizijos režisūrą, taip pat istoriją. Nuo
2001 m. dirba prodiuseriu. 2002 m. įkūrė
nepriklausomą kino platinimo kompaniją
izraelietiškiems filmams.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
Limor Pinhasov Ben Yosef: „Atostogų
gėlė“ (Perachim Lahag, 2001), „Iš miško“
(Me’kivun ha’yaar, 2003), „Dirbanti mama“
(Ima Hozerat Habayta, 2007), „Melissa:
Mama ir aš“ (Melissa: Mom and Me, 2010).
Yaron Kaftori Ben Yosef: „Iš miško“
(Me’kivun ha’yaar, 2003), „Dirbanti mama“
(Ima
116 Hozerat Habayta, 2007).

In contrast to the majority of Holocaust documentaries dealing with the horror experienced by
survivors and its repercussions for second and third
generation descendants, “Out of the Forest” focuses
instead on the role of the allegedly passive witnesses, and the cumulative effect these events had on
them. Based on entries in the rediscovered diary of
a resident of Ponary, “Me’kivun ha’yaar” follows
the traces it leaves behind back to the Lithuanian
village, nearly sixty years later. Between 1941 and
1944, more than one hundred thousand people were
murdered there in mass executions in a forest. Most
of them were Jews from the nearby Vilna ghetto.
Restrained but direct, inviting comparisons with
the films of Claude Lanzman, the film is as much
a psychological document as it is an historical one,
its powerful exploration of denial and resignation
forcing us to address the present as well as the past.

Promoted by Žinių radijas.

ABOUT DIRECTORS:
Limor Pinhasov Ben Yosef Born in 1972
in Tel Aviv, Israel. She studied Art History,
Philosophy and French at the Sorbonne
in Paris. In 1996, she graduated from the
Sam Spiegel Film School in Jerusalem.
She has been working as a film editor
since 1998.
Yaron Kaftori Ben Yosef Born in 1963 in
Haifa, Israel. He studied film and television,
and History. Since 2001, he has been
working as a producer. In 2002, he started
an independent distribution company for
Israeli feature films.
SELECTED FILMOGRAPHY:
Limor Pinhasov Ben Yosef: Holiday Flower
(Perachim Lahag, 2001), Out of the Forest
(Me’kivun ha’yaar, 2003), A Working Mom
(Ima Hozerat Habayta, 2007), Melissa:
Mom and Me (2010).
Yaron Kaftori Ben Yosef: Out of the Forest
(Me’kivun ha’yaar, 2003), A Working Mom
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HOLOKAUSTAS:
ATMINTIS
EKRANE
ATMINIMO AKMENYS LIETUVOS MIESTUOSE
Šiais metais keturi Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas, Šiauliai
ir Panevėžys – prisijungė prie didžiausio memorialo po atviru
dangumi Europoje. Kol kas vienintelė iš Baltijos šalių Lietuva
tapo 21-ąja Europos valstybe, kurios šaligatviuose įmontuoti
vokiečių menininko Gunterio Demnigo sumanyti „Atminimo
akmenys“ (vok. Stolpersteine).
Žmogaus delno dydžio plokštelės – „Atminimo akmenys“
– išvežtuosius į koncentracijos stovyklas, sušaudytus
masinių žudynių vietose, nukankintus kalėjimuose ar kitaip
nukentėjusius Holokausto metu simboliškai grąžina į miestų
ir miestelių erdves, kuriose jie gyveno, mokėsi ar dirbo, taip
primindami, kad per masines žudynes nukentėjo ne abstraktūs
skaičiai, bet konkretūs žmonės. Devyniolika „Atminimo
akmenų“ Lietuvoje įamžino nužudytus bei nukankintus žydus ir
romus. Europoje tokių atminties ženklų – jau beveik 60 tūkst.
Lietuvoje projektą inspiravo 2009 metais festivalyje
„Nepatogus kinas“ rodytas dokumentinis filmas
„Stolpersteine“, papasakojęs apie Gunterio Demnigo misiją
– prisiminti žmones, o ne skaičius. Idėją įgyvendino Lietuvos
žmogaus teisių centras.
Šių metų festivalyje kalbėjimą apie žmones tęsiame kino kalba
– programoje „Holokaustas: atmintis ekrane“.

8.

Holocaust:
Screen Memory

Berlyno kino ir videomeno institutas „Arsenal“
2015 m. suskaitmenino ir restauravo daugiau
kaip dešimt dokumentinių ir eksperimentinių
filmų apie Holokaustą. Bendradarbiaujant
su „Arsenalu“ šiai retrospektyvai atrinkti
septyni skirtingas reprezentacijos taktikas
pasitelkiantys dokumentiniai filmai, liudijantys
vieną sunkiausiai suvokiamų XX a. įvykių
Europos istorijoje. Holokausto retrospektyva
šių metų festivalyje atsirado projekto
„Šviečiantys ekranai, kalbantys akmenys:
Lietuvos žydų palikimo refleksijos“ dėka ir
lydi „Atminimo akmenų“ (vok. Stolpersteine)
memorialo atidengimo renginius didžiuosiuose
Lietuvos miestuose.
Film and video art Institute “Arsenal” in Berlin
digitized and restored over 10 documentary
and experimental films about Holocaust.
Together with “Arsenal” we’ve selected seven
films testifying with different representational
approaches on one of the most inconceivable
events in European History of 20th Century.

www.atminimoakmenys.lt
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Naktis ir rūkas
Night and Fog
Nuit et brouillard

REŽISIERIUS DIRECTOR Alain Resnais
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS
Ghislain Cloquet, Sacha Vierny
MONTAŽAS EDITING Alain Resnais
PRODIUSERIAI PRODUCERS Anatole Dauman,
Samy Halfon, Philippe Lifchitz

Prancūzija | 1955 | 32 min.

Dešimt metų po nacių Vokietijos koncentracijos
stovyklų likvidavimo, režisierius Alainas Resnais
dokumentuoja apleistas Aušvico ir Majdaneko
žemes. Filmas „Naktis ir rūkas“ – viena pirmųjų
Holokausto refleksijų kine. Jungdamas apleistų
stovyklų pastatų tylą su vaiduokliška karo medžiaga, Resnais tyrinėja žmoniją ir smurtą. Režisieriaus
pozicija sukrečianti – toks siaubas, pasak jo, gali
pasikartoti. Įtaigus, poetiškas filmas kviečia žiūrovus ne tik nepamiršti tragiškų Antrojo Pasaulinio
karo įvykių, bet ir drąsiai apmąstyti Holokausto
priežastis, pasekmes bei grėsmę pasikartoti.

France | 1955 | 32 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Alain Resnais (1922‒2014) ‒ tarptautinio
pripažinimo sulaukęs kino režisierius,
siejamas su Left Bank Group ir Naująja
prancūzų banga. Jo kūrybą įėjo į kino
istoriją. Laiko, atminties, istorijos temos
ir eksperimentavimas kino išraiškos
priemonėmis lėmė jam kone ypatingiausio
ir įtakingiausio prancūzų režisieriaus vardą.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Naktis ir rūkas“ (Nuit et brouillard, 1955),
„Hirosima, mano meile“ (Hiroshima
mon amour, 1959), „Praėjusiais metais
Marienbade“ (L’année dernière à
Marienbad, 1961), „Mano dėdulė iš
Amerikos“ (Mon oncle d’Amérique, 1980).
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Ten years after the liberation of the Nazi concentration camps, filmmaker Alain Resnais documented
the abandoned grounds of Auschwitz and Majdanek
in “Night and Fog” (“Nuit et brouillard”), one of the
first cinematic reflections on the Holocaust.
Juxtaposing the stillness of the abandoned camps’
empty buildings with haunting wartime footage,
Resnais investigates humanity’s capacity for violence, and presents the devastating suggestion that
such horrors could occur again.

ABOUT DIRECTOR:
Alain Resnais (June 3, 1922–March 1,
2014) was an internationally acclaimed film
director, associated with both the Left Bank
Group and the Nouvelle Vague, whose
unforgetable images have become part of
the fabric of film history. His preoccupation
with the themes of time, memory and
history, and his dazzling exploration of
cinematographic technique, made him one
of France’s most distinctive and influential
filmmakers for over 60 years.
SELECTED FILMOGRAPHY:
Night and Fog (Nuit et brouillard, 1955),
Hiroshima, My Love (Hiroshima mon
amour, 1959), Last Year at Marienbad
(L’année dernière à Marienbad, 1961),
My American Uncle (Mon oncle
d’Amérique, 1980).
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81-asis smūgis
The 81st Blow
Ha’makah ha’shmonim ve’ahat

REŽISIERIAI DIRECTORS David Bergman, Haim Gouri,
Jacques Ehrlich, Miriam Novitch, Zvi Shner
MONTAŽAS EDITING Jacques Ehrich
PRODIUSERIAI PRODUCERS David Bergman,
Haim Gouri, Jacques Ehrlich

Izraelis | 1975–1977 | 115 min.

Filmas prasideda berniuko Michaelo GoldmannGilado iš Pšemyslio geto Lenkijoje pasakojimu:
gete vokiečių kareivis jam sudavė aštuoniasdešimt
smūgių, kurie vos nenusinešė jo gyvybės. Tačiau
niekas juo nepatikėjo – tai tapo 81-uoju smūgiu.
Archyviniai kadrai rekonstruoja nacionalsocializmo
gimimą, triumfuojančias vokiečių minias, pogromų,
deportacijos ir žudymų pradžią ir, pagaliau, pasipriešinimo veiksmų užuomazgas bei Varšuvos geto
sukilimą. Anonimiški išgyvenusiųjų liudijimai iš
Adolfo Eichmanno teismo Jeruzalėje įgyja ypatingą
svorį – jie byloja už visas Holokausto aukas.
Sujungti su filmuota medžiaga, nuotraukomis bei
muzika jie įgauna giesmės formą, o dokumentą
priartina paminklui.

Israel | 1975–1977 | 115 min.
APIE REŽISIERIUS:
David Bergman, Haim Gouri, Jacques
Ehrlich, Miriam Novitch, Zvi Shner –
menininkai, aktyvistai, profesoriai ir draugai
sujungė savo žinias ir istorijos suvokimą,
kad sukurtų šį precedento neturintį filmą.
Jiems visiems tai buvo režisūrinis debiutas.
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A boy in the Przemysl ghetto was given 80 lashes
that almost killed him. Later, the fact that no
one believed him felt like the 81st blow. The title
was chosen deliberately, and the film sets out to
present evidence. Compiled entirely of historical
footage and photographs, it tells of Jewish life in
Europe, of the emergence of National Socialism, of
exultant German crowds, of pogroms, deportation
and extermination, and finally of small acts of
resistance and the Warsaw Ghetto Uprising.
The soundtrack is made up of statements made at
the trial of Adolf Eichmann and a score composed
especially for the film. While the film footage and
photographs start out as historical sources, they
are woven together with text and music to form a
chant, an approach which could be described as
transferring document into monument.

ABOUT DIRECTORS:
David Bergman, Haim Gouri, Jacques
Ehrlich, Miriam Novitch, Zvi Shner – artists,
activists, professors and friends joined their
knowledge and understanding of history
and art for this unprecedented film. For all
of them it was a directorial debut in cinema.
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Tamsios lopšinės
Dark Lullabies

REŽISIERIAI DIRECTORS Irene Lilienheim Angelico,
Abby Jack Neidik
OPERATORĖ CINEMATOGRAPHER Susan Trow
MONTAŽAS EDITING Irene Lilienheim Angelico, Abby Jack
Neidik, Edward Le Lorrain
PRODIUSERIAI PRODUCERS Irene Lilienheim Angelico, Abby
Jack Neidik, Bonnie Sherr Klein, Edward Le Lorrain

Prancūzija | 1985 | 82 min.

„Tamsios lopšinės“ – vienas pirmųjų filmų,
vaizduojančių Holokausto įtaką antrajai kartai –
išgyvenusiųjų ir kaltininkų vaikams. Režisierės
Irene Lilienheim Angelico tėvai pergyveno Vilniaus
getą ir po karo emigravo į Kanadą. Ji gimė 1946 m.
Šiame asmeniškame filme paieškos režisierę atveda
į išgyvenusių Holokaustą pasaulio žydų suvažiavimą
Izraelyje. Ji tiria tėvų patirto persekiojimo
įtaką savo gyvenimui, o Vokietijoje susitinka su
kaltininkų vaikais, kurie dalijasi savo patyrimais
ir kaltės jausmu sužinojus apie tėvų nusikaltimus.
„Tamsios lopšinės“ – ypač jaudinantis ir unikalus
dokumentinis filmas, pateikiantis dvigubą antrosios
kartos perspektyvą.

Canada | 1985 | 82 min.
APIE REŽISIERIUS:
Irene Angelico – pripažinta kino režisierė,
prodiuserė ir scenaristė, pelniusi daugybę
taprtautinių kino apdovanojimų. Buvo
apdovanota Gemini prizu už geriausią
dokumentinio kino scenarijų.
Abbey Neidik – režisierius ir prodiuseris,
kurio kūryboje jau daugaiu nei
septyniasdešimt filmų, įskaitant ir du
nominantus Oskarui.
1980 m. Irene Angelico su vyru ir partneriu
Abbey Neidik įkūrė DLI Productions. Kartu
jie prodiusuoja ir režisuoja filmus.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Tamsios lopšinės“ (Dark Lullabies, 1985),
„Colos pergalė“ (The Cola Conquest,
1998), „Juoda kava“ (Black Coffee, 2006),
„Kas slepiasi didžiuosiuose žurnaluose“
(Inside the Great Magazines, 2007).

124

This was one of the first films to deal with the
impact of the Holocaust on the second generation
– the children of survivors and perpetrators. The
filmmaker’s Irene Lilienheim Angelico’s parents
survived the Vilna Ghetto and emigrated to Canada
after the war. She was born in 1946. In her film, her
personal search takes her to the World Gathering
of Jewish Holocaust Survivors in Israel. She looks
at the influence of her parents’ persecution on
her own life. In Germany, she meets the children
of perpetrators who talk about discovering about
their parents’ crimes and how they deal with their
own guilt. “Dark Lullabies” is profoundly moving,
a documentary that is unique in its exploration of a
double perspective.

ABOUT DIRECTORS:
Irene Angelico is an acclaimed film director,
producer and writer. She is the recepient of
numerous international awards for directing
and producing, as well as a Gemini for best
writng in a doumentary.
In 1980, Angelico and her husband
and partner Abbey Neidik formed DLI
Productions. Together they produced and
directed “Dark Lullabies”.
Abbey Neidik is an established director and
producer with an œuvre of over seventy
films, including two Academy Award
nominees.
FILMOGRAPHY:
Dark Lullabies (1985), The Cola Conquest
(1998), Balck Coffee (2006), Inside the
Great Magazines (2007).
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Shoah

REŽISIERIUS DIRECTOR Claude Lanzmann
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS Dominique Chapuis,
Jimmy Glasberg, Phil Gries, William Lubtchansky
MONTAŽAS EDITING Ziva Postec, Anna Ruiz
PRODIUSERIAI PRODUCERS Stella Gregor-Quef,
Séverine Olivier-Lacamp

Prancūzija | 1985 | 566 min.

Dvylika metų kurtas monumentalus, epinės
apimties Claude’o Lanzmanno filmas apie
Holokaustą, apmąsto ir perteikia šį reiškinį per
pokalbius su arčiausiai jo buvusiais asmenimis:
išgyvenusiais, kaltininkais, stebėtojais. 9,5 val.
trukmės filme nėra jokios archyvinės medžiagos, ši
tragedija reinkarnuojama kalbantis su liudininkais
ir vaikščiojant po įvykių vietas. Tokią formą
nulėmė Lanzmanno nerimas, kad vos prieš 40
metų vykęs genocidas jau laikomas sausa istorija.
Režisieriui pavyko sukurti epinį, bet sykiu intymų,
paveikų, išbaigtą kūrinį – čia forma ir turinys
triumfuodami atskleidžia anksčiau nutylėtą tiesą ir
perrašo dokumentikos kūrimo taisykles. „Shoah“
nepraranda savo svarbos.

Prancūzija | 1985 | 566 min.
APIE REŽISIERIŲ:
Claude Lanzmann gimė Paryžiuje, buvo
rezistencijos aktyvistas. Apdovanotas
Prancūzijos Pasipriešinimo medaliu su
Rozetės akmeniu, yra filosofijos garbės
daktaras Jeruzalės ir Amsterdamo
universitetuose.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Shoah“ (1985), „Tsahal“ (1994), „Sobibor,
Spalio 14, 1943, 4 val.“ (Sobibór,
14 octobre 1943, 16 heures; 2001),
„Paskutinysis iš neteisiųjų“ (Le dernier des
injustes, 2013).
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A cinematic examination of the Holocaust is
also one about how to portray the unportrayable.
“Shoah”, radical to this date and strict in terms
of form, was Lanzmann’s first extraordinary
contribution to this debate. He spoke to the
witnesses of the mass murder in extermination
camps and to the survivors of the Warsaw Ghetto,
with perpetrators, observers, and survivors of the
sonderkommandos. He juxtaposed the interviews
with shots of the locations where the crimes were
committed: “It’s hard to recognize, but it was here.”

ABOUT DIRECTOR:
Claude Lanzmann was born in Paris,
and was one of the organisers of the
French Resistance. He is the holder of
a Resistance Medal with Rosette, and
was awarded his Honorary Doctorate in
Philosophy at the European Graduate
School, where he is now a Professor of
Documentary Film. Making “Shoah” took
up all of his time over a twelve year period.
SELECTED FILMOGRAPHY:
Shoah (1985), Tsahal (1994), Sobibor,
Oct. 14, 1943, 4 p.m. (Sobibór, 14 octobre
1943, 16 heures, 2001), The Last of the
Unjust (Le dernier des injustes, 2013).
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Iš rytų
From the East
D’Est

REŽISIERĖ DIRECTOR Chantal Akerman
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS
Raymond Fromont, Bernard Delville
MONTAŽAS EDITING Claire Atherton
PRODIUSERIS PRODUCER François Le Bayon

Belgija, Prancūzija, Portugalija | 1993 | 107 min.

Režisierė Chantal Akerman leidžiasi į kelionę
iš Rytų Vokietijos į Maskvą. Kelionė prasideda
vasarą ir baigiasi gilią žiemą. Ji filmuoja viską,
kas sujaudina, ir rodo vaizdus bei garsus be jokių
komentarų. Kelionė po Rytų Europą tik ką žlugus
Sovietų Sąjungai statiškais kadrais perteikia
žmonių laukimą, grįžimą namo, hipnotizuojančius
urbanistinius peizažus ir kaime dirbančius žmones.
Vienodas, lėtas filmo ritmas palieka erdvės žiūrovui
pačiam suprasti praeities ir dabarties susitikimą.

Belgium, France, Portugal | 1993 | 107 min.
APIE REŽISIERĘ:
Belgų režisierės Chantal Akerman
(1950‒2015) kūryba gali būti įvardijama
kaip meditacija į reprezentacijos kine
problemas. Režisuoti ji pradėjo vos 18-os,
o jau 24-erių sukūrė šedevru laikomą
„Žana Dilman, Prekybos krantinė 23, 1080
Briuselis“. Chantal Akerman iš pagrindų
pakeitė moters vaizdavimą ekrane,
eksperimentavo žanriniame kine, taip pat
kūrė eksperimentinį dokumentinį kiną.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Žana Dilman, Prekybos krantinė 23,
1080 Briuselis“ (Jeanne Dielman, 23, quai
du commerce, 1080 Bruxelles, 1975),
„Naujienos iš namų“ (News from Home,
1977), „Auksiniai aštuoniasdešimtieji“
(Golden Eighties, 1986), „Iš Rytų“ (D’Est,
1993), „Jokių namų filmas“ (No Home
Movie, 2015).
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In “D’Est” Chantal Akerman sets off on a journey
from Eastern Germany to Moscow that begins in
the summer and ends in the depths of winter.
In the course of this subjective journey she films
“everything that moves her” and conveys images
and sounds without comment. Static shots with
people moving across them alternate with sweeping shots of urban landscapes, people and faces
that develop an almost hypnotic effect on the
viewer. The steady, slow rhythm of the film leaves
room for a leisurely approach underscored with
the howling of the icy wind, the drone of the cars
as well as music.

ABOUT DIRECTOR:
Belgian director’s Chantal Akerman’s
(1950–2015) work can be considered as
a meditation on the problematic nature of
the representational abilities of cinema.
She started to make films when she was
only 18 years old, by the year of 24 she
has already made one of her masterpieces
“Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay,
1080 Brussels”. Chantal Akerman
revolutionized women portrayal on screen;
she has also experimented on genre films
and documentaries.
SELECTED FILMOGRAPHY:
Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay,
1080 Brussels (Jeanne Dielman, 23, quai
du commerce, 1080 Bruxelles, 1975),
News from Home (1977), Golden Eighties
(1986), From the East (D’Est, 1993), No
Home Movie (2015).
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Pasirinkimas ir lemtis
Choice and Destiny
Ha-Behirah V’Hagoral

REŽISIERĖ DIRECTOR Tsipi Reibenbach
OPERATORIAI CINEMATOGRAPHERS
David Gurfinkiel, Avital Koren
MONTAŽAS EDITING Ziva Postec
PRODIUSERĖ PRODUCER Tsipi Reibenbach

Izraelis | 1993 | 118 min.

Režisierė Tsipi Reibenbach klausia savo tėvų:
„Kodėl jūs leidotės būti perkeliami iš vienos
stovyklos į kitą? Kodėl nieko nedarėte?“ Ji bando
suprasti savo tėvus – abu jie pergyveno Holokaustą.
Ji stebi tėvų kasdienio gyvenimo ritualus viename
Izraelio daugiabučių – jos tėvas pasakoja apie
gyvenimą gete ir stovyklas, o mama tyliai ruošia
valgyti ir tvarko namus.

Israel | 1993 | 118 min.
APIE REŽISIERĘ:
Tsipi Reibenbach gimė 1947 m. Silezijoje.
1950 m. kartu su tėvais, išgyvenusiais
Holokaustą, emigravo į Izraelį. Tsipi
– režisierė, prodiuserė ir scenaristė,
filmuose nagrinėjanti sudėtingas Izraelio
visuomenės problemas.
RINKTINĖ FILMOGRAFIJA:
„Pasirinkimas ir lemtis“ (Ha-Behirah
V’Hagoral, 1993), „Trys seserys“ (Shalosh
Ahayot, 1998), „Negailestingas miestas“
(Eer Lelo Rahamim, 2003).
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“Why did you allow yourself to be taken from one
camp to the next? Why didn’t you do anything?”
Tsipi Reibenbach wants to understand her parents,
who both survived the Holocaust. While she
observes their ritualized daily life in an Israeli
residential complex, the father talks about life in
the ghetto and the camps and the mother silently
cooks and cleans.

ABOUT DIRECTOR:
Tsipi Reibenbach was born in 1947 in
Silesia. In 1950, she emigrated to Israel
with her parents, who were survivors of
the Holocaust. She is a director, producer
and screenwriter; most of her documentary
films are dealing with the issues in the
Israeli society.
SELECTED FILMOGRAPHY:
Choice and Destiny (Ha-Behirah
V’Hagoral, 1993), Three Sisters (Shalosh
Ahayot, 1998), A City with no Pity (Eer Lelo
Rahamim, 2003).
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Festivalio Renginiai Festival Events

Renginiai VILNIUJE:

Spalio 16 d. 14:30
Skalvijos k. c.

Filmas „Donžuanas“ ir diskusija „Kaip Lietuvoje gyvena
autizmo spektro žmonės ir jų šeimos?” organizuojama
kartu su Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“.

October 16, 14:30
cinema Skalvija

Film “Don Juan” and discussion “People with autism
and their families in Lithuania”, organized with the
Lithuanian Autism Association.

Spalio 13 d. 19:00
Multikino k. t.

10-ojo tarptautinio žmogaus teisių kino festivalio
„Nepatogus kinas“ atidarymas.

October 13, 19:00,
cinema Multikino

Opening of the International Human Rights Film
Festival Inconvenient Films.

Spalio 14 d. 17:00
Skalvijos k. c.

Filmas „Julija“ ir parodos „Lilies of the Streets“
atidarymas.

Spalio 16 d. 16:30
Pasakos k. t.

Filmas „Salos ir banginiai“ bei diskusija „Dokumentinis
kinas ir etika“.

October 14, 17:00
cinema Skalvija

Film “Julija” and opening of the exhibition „Lilies of the
Streets“.

October 16, 16:30
cinema Pasaka

Film “The Islands and the Whales” and discussion
“Documentary cinema and ethics”.

Spalio 14 d. 19:00
ŠMC

Filmas „Vientisas srautas“ ir pokalbis su „Žaliu tašku“
apie šiukšles ir rūšiavimą.

Spalio 17 d. 18:00
Pasakos k. t.

October 14, 19:00
Contemporary
Art Centre

Film “Single stream” and a talk with “Žalias taškas” on
recycling.

Filmas „Trumpa išsilaisvinimo instrukcija“ ir diskusija
„Kaip Lietuva ruošiasi asmenų išlaisvinimui iš uždarų
globos namų?”, organizuojama kartu su VšĮ „Psichikos
sveikatos perspektyvos“.

Spalio 15 d. 12:00
Skalvijos k. c.

Filmas „Šiukšlyno simfonija“, peržiūros metu šalia kino
salės veiks dirbtuvės vaikams panaudojant atliekas.

October 17, 18:00
cinema Pasaka

Film “We’ll be alright” and discussion “Preparations
for liberation of people from close-type institutions
Lithuania”, organized with Mental Health Perspectives.

October 15, 12:00
cinema Skalvija

Film “Landfill Harmonic”, a worshop for children –
using rubbish, will be organized next to the screening
hall.

Spalio 17‒18 d.
ISM Inovatorių bazė

Interaktyvus seminaras pedagogams „Dokumentinis
kinas mokyklose, organizuojama su „Vienas pasaulis
mokyklose“ (CZ) (registracija).

Popierinių lėlių dirbtuvės pedagogams, veda lėlių
Spalio 15 d. 13:00
Mokyklų tobulinimo c. teatras „Daffa“, (JO) ir kultūros asociacija „Babu“ (RO)
(registracija).

October 17‒18
ISM Innovators’ base

Interactive seminar for educators “Documentary
cinema in schools”, organized with “One World in
Schools” (CZ) (registration needed).

Paper Puppetry Workshop for Educators, run by Daffa
October 15,
Puppter Theater (JO) and Babu Culture Association
13:00-17:00,
School IImprovement (RO) (registration needed).
Centre

Spalio 19 d. 18:00
ŠMC

Filmas „Vieną gražią dieną“ ir susipažinimas su romų
gyvenimu Lietuvoje jų pačių lūpomis.

October 19, 18:00
Contemporary Art
Centre

Film “One Fine Day” and meeting with the roma
community in Lithuania.

Spalio 19 d. 18:30
ŠMC

Filmas „SEX(ED): The Movie“ ir diskusija apie lytinį
švietimą.

October 19, 18:30
Cinema Pasaka

Film “SEX(ED)” and discussion on sex education.

Spalio 20 d. 19:00
Pasakos k. t.

Filmas „Pasaulyje lyg namuose“ ir diskusija „Pabėgėlių
vaikų jausmai ir poreikiai“, organizuojama kartu su
Vilniaus Caritas.

Spalio 15 d. 17:30
Multikino k. t.

Filmas „Kieno šalis“ ir diskusija apie dabartinę situaciją
Egipte, organizuojama su Goethe's institutu Lietuvoje.

October 15, 17:30
cinema Multikino

Film “Whose Country” and discussion on the current
situation in Egypt, organized in cooperation with
Geothe Institut in Vilnius.

Spalio 15 d. 19:00
Skalvijos k. c.

Filmas „Naktis ir rūkas“ ir diskusija apie Holokausto
vaizdavimą dokumentiniame kine.

October 15, 19:00
cinema Skalvija

Film “Night and Fog” and discussion “Representation
of Holocaust in documentary cinema”.
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October 20, 19:00
cinema Pasaka

Film „At Home in a World“ and discussion „Refugee children:
their feelings and needs“, organized with Vilnius Caritas.

DIREKTORIUS DIRECTOR
Gediminas Andriukaitis

Spalio 22 d. 19:00
Multikino k. t.

10-ojo tarptautinio žmogaus teisių kino festivalio „Nepatogus
kinas“ uždarymas.

KOORDINATORIUS COORDINATOR
Justinas Vancevičius

October 22, 19:00
cinema Multikino

Closing of the 10th human rights film festival Inconvenient
Films.

FILMŲ PROGRAMOS KURATORĖ PROGRAMMER
Mantė Valiūnaitė

Spalio 23 d. 15:00
Pasakos k.t.

Filmas „Iš miško“ ir diskusija „Švietimas Holokausto tema“.

RENGINIŲ KOORDINATORĖ EVENTS COORDINATOR
Birutė Sabatauskaitė

October 23, 15:00
cinema Pasaka

Cinema Pasaka, film “Out of the Forest” and discussion on
Holocaust education.

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KOORDINATORĖ PR COORDINATOR
Virginija Vareikytė
SVEČIŲ KOORDINATORĖ GUEST SERVICE
Simona Gaidytė

Renginiai KITUOSE
MIESTUOSE:
Spalio 16 d. 16:00
Menų svetainėje
„Largo‟

Miuziklas apie ginklus, gamtos parkus ir sienas „Pabėgėlių
safaris“.

October 16 d.
16:00, Art House
Largo

Musical about war, weapons, nature parks and borders
“Refugee Safari”.

Lapkričio 3 d.17:30
Varėnos kino ir
parodų salė

Parodos “AccessAbility” atidarymas, organizuojama kartu su
Lietuvos neįgaliųjų forumu ir Švedijos ambasada Lietuvoje.

November 3, 17:30
Varena Cinema and
Exhibition Space

Opening of the photo exhibition “AccessAbility” Organized
with the Lithuanian Disability Forum and Swedish Embassy in
Lithuania.

SAVANORIŲ KOORDINATORĖ VOLUNTEER COORDINATOR
Emilija Zapolskaitė
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Festivalio komanda Festival Team

SAVANORIŲ KOORDINATORĖ VOLUNTEER COORDINATOR
Emilija Zapolskaitė
FESTIVALIO BENDRUOMENĖS KOORDINATORĖ COMMUNITY COORDINATOR
Aurelija Dzedzevičiūtė
VAIKŲ PROGRAMOS KOORDINATORIUS DOCS FOR KIDS COORDINATOR
Augustas Čičelis
FILMŲ VERTIMŲ KOORDINATORĖ FILM TRANSLATION COORDINATOR
Austė Zdančiūtė
KOPIJŲ TRANSPORTAVIMAS PRINT TRAFFIC
Giedrius Kazlaukas, Juta Kazlauskienė
FESTIVALIO ĮVAIZDŽIO KŪRĖJAI FESTIVAL VISUAL IDENTITY
Eglė Vitkutė, Giorgio Ruggeri – festivalio įvaizdžio kūrėjai festival visual identity
Berta Tilmantaitė – plakato nuotraukų autorė poster photos
Nanook, Woolf’s House – festivalio klipo gamintojai festival trailer production
FESTIVALIO INTERNETINĖ SVETAINĖ FESTIVAL WEBSITE
Eglė Vitkutė, Giorgio Ruggeri – dizainas design
Marius Leiburas (InCube) – programavimas programming
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Pagrindiniai rėmėjai
Main Sponsors

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME SPECIAL THANKS TO
Detlef Gericke, Eugenija Sutkienė, Solveiga Virbalienė, Jūratė Kirvaitienė, Natalija Arlauskaitė, Gintė
Žulytė ir „Meno avilys” (projektas „Moving cinema“), Gintarė Obelenė, Dovilė Grigaliūnaitė, Mikas
Žukauskas, Kristina Sagaidak, Eglė Šumksienė, Ugnė Grigaitė, Jonas Ruškus, Violeta Toleikienė,
Danguolė Juškėnaitė, Kristina Brazevič, Lina Sasnauskienė, Danguolė Germanienė, Kristina
Radžvilaitė, Gintė Zurbaitė-Butkuvienė, Emilija Latėnaitė, Šarūnas Germanas, Vėtrė AntanavičiūtėMeškauskienė, Toma Jokubaitienė, Ronaldas Račinskas, Ingrida Vilkienė, Liubov Shynder, Aušra
Simoniūkštytė, Rūta Puišytė, Vytautas Toleikis, Ilma Skuodienė, Eskedar Maštaševičienė, Valentina
Bereznaja, Karolis Vyšniauskas, Eglė Plytnikaitė, Eva Brazdžionytė, Paulius Anuškevičius, Vaida
Bartusevičienė, ir daugiau, kaip šimtui festivalio savanorių.

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.

VŠĮ „NEPATOGUS KINAS“ – organizacija,
užsiimanti dokumentinio kino festivalio
„Nepatogus kinas“ organizavimu, kino
edukacija, dokumentinio kino, keliančio
svarbius žmogaus teisių klausimus,
skatinimu, populiarinimu ir platinimu.

INCONVENIENT FILMS is an organization
which organizes international human rights
documentary film festival “Inconvenient
Films” and encourages, promotes and
distributes documentary films, dealing with
human rights and social issues.

KONTAKTAI CONTACTS
Nepatogus kinas,
Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC)
A. Smetonos g. 5 - 311., LT-01115 Vilnius

Inconvenient Films
Lithuanian Centre for Human Rights (LCHR)
A. Smetonos g. 5 - 311., LT-01115 Vilnius

www.nepatoguskinas.lt

www.nepatoguskinas.lt
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Rėmėjai ir partneriai Partners and Supporters

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ
CENTRAS (LŽTC) yra nuo 1994 m.
veikianti nevyriausybinė organizacija,
viena seniausių žmogaus teisių švietimo
organizacijų Lietuvoje. Nuo įsteigimo
LŽTC telkė savo narių ir ekspertų
pastangas įgyvendinant daugelį
reikšmingų projektų žmogaus teisių
švietimo, teisinių tyrimų ir advokacijos
srityse.

Rėmėjai
Sponsors

Informaciniai rėmėjai
Media Sponsors

Festivalio vežėjas
Transports

Festivalio viešbutis
Hotel

Festivalio restoranas
Restaurant

Festivalio spaustuvė
Printing House

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.
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.
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PROUD OF
LITHUANIA

Festivalio konkursinės programos prizo steigėjas
Advokatų kontora TARK GRUNTE SUTKIENE yra viena labiausiai patyrusių verslo
teisės lyderių Baltijos šalyse, teikianti inovatyvius sprendimus viešojoje bei privačioje
teisėje, užtikrinančius klientų teisinį saugumą ir aktyvią pagalbą verslo plėtrai.

A Fairytale by Sweet Root
KNYGOS PIRMUOSIUS PUSLAPIUS ATVERSIME 2O17 M. PRADŽIOJE.

Šiandien tai yra viena didžiausių advokatų kontorų Baltijos šalyse, subūrusi daugiau
nei 140 aukštos kvaliﬁkacijos profesionalų, konsultuojančių klientus sudarant
sudėtingus komercinius sandorius ir sprendžiant ginčus Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje. Sukaupta ilgametė patirtis ir profesionalumas leidžia klientams pasiūlyti
konkrečius sprendimus, padedančius įgyvendinti efektyviausias strategijas visose
esminėse didelių ir vidutinių įmonių verslo srityse bei viešajame sektoriuje.
Siekdami būti geriausiais kiekvienos verslo srities teisiniais ekspertais, nuolat
domimės naujovėmis ir aktyviai prisidedame prie verslo reguliavimo aplinkos tobulinimo.
Kontoros moto – tikrą pridėtinę vertę klientams kuria TARK GRUNTE SUTKIENE
gebėjimas padėti siekti verslo tikslų ir rasti sprendimus, labiausiai atitinkančius
kliento poreikius.
TARPTAUTINIS PRIPAŽINIMAS
Inovatyviausia 2016 m. advokatų kontora Lietuvoje. Tarptautinio teisės ir ﬁnansų
sektoriaus žurnalo „Acquisition International“ 2016 m. apdovanojimas.
Geriausia 2015 m. advokatų kontora pagal verslo klientų pasitenkinimą Baltijos
Šalyse. TNS SIFO Prospera Baltijos šalių verslo klientų tyrimas. Apklausoje
dalyvavo 265 įmonės ir organizacijos veikiančios Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
Geriausia 2015 m. Baltijos šalių advokatų kontora. The Lawyer apdovanojimas Law
Firm of the Year: Baltics 2015. Kontora pirmą kartą Baltijos šalių istorijoje buvo
įtraukta ir į sąrašą nominacijai „Best European Law Firm“ gauti ir varžėsi su
didžiausiomis Europos advokatų kontoromis.
Geriausia 2016 ir 2015 m. Baltijos valstybių advokatų kontora moterims dirbti verslo
teisės srityje. European Women in Business Law Awards by Euromoney Legal Media
Group and International Financial Law Review (IFLR).

Visos teisinės paslaugos

ESTIJA . LATVIJA . LIETUVA

www.tarkgruntesutkiene.com
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28 May – 4 June 2017
krakowfilmfestival.pl

Do not miss it!
Call for entries:
1st October 2016
Krakow Film Festival is an
Oscar® qualifying festival,
recommends and nominates
films for the European Film
Award in documentary and
short film category.
It is accredited by FIAPF.
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