Turinys / Table of Contents

2 Sveikinimo žodžiai 57 Mėlynoji programa
Welcoming
Blue Programme
Remarks
62 Rithy Panho
6 Žiuri
retrospektyva
Jury
Rithy Pahn
Retrospective
9 Konkursinė
programa
71 Filmai,
International
padedantys augti
Competition
Films that
help you grow
23 Panorama
Panorama
76 Festivalio renginiai
Festival Events
37 Kokia tavo
istorija?
80 Festivalio komanda
What's Your
Festival Team
Story?
82 Rėmėjai ir
44 Matuojant
partneriai
visuomenės karštį
Partners and
Measuring the
Supporters
Temperature
of the Society
91 Filmų rodyklė
Film Index
3

Sveikinimo žodžiai / Welcoming Remarks

Gediminas Andriukaitis
Festivalio direktorius
Festival director

Brangūs „Nepatogaus kino“ bičiuliai,
„Kuo šių metų festivalis nustebins savo
žiūrovus?“ Tai klausimas, kurį išgirstame
kasmet. Nebeužtenka pasakyti, kad per
metus pasaulyje įvyko daug pokyčių, į
kuriuos bando reaguoti ir festivalio filmų
autoriai. Ir tikrai nebeužtenka paaiškinti,
kad pristatome pusšimtį Lietuvoje dar
niekada nerodytų filmų – tai jau yra
savaime suprantama.
Šiais metais mes nusprendėme
pasiūlyti savo žiūrovams pasižiūrėti į mus
supančią realybę iš kitokios perspektyvos.

Dear friends of “Inconvenient Films”festival,
“How will you surprise your audience
this year?” A question we receive every
year. Simply to say that a global reality is
always changing and filmmakers are trying
to respond to this change is not sufficient.
And surely it is not enough to add that we
are presenting more than fifty films that
have never been screened in Lithuania.
This year we are inviting our
viewers to take a look at reality from a
different perspective. We are aware
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Mes matome ir jaučiame, kad mus supanti
realybė keičiasi. Tačiau ar gali vykti ir
atvirkštinis procesas? Ar susidurdami
su mums anksčiau nepa-žiniais realybės
reiškiniais, mes patys pasikeičiame?
Ruošiant šių metų programą
mūsų neapleido mintis, kad šie filmai
gali įsiskverbti į mūsų sąmonę tiek,
kad sugebėtų mus pakeisti. Ir tuomet
nuo kiekvieno iš mūsų priklauso,
ar šis pokytis mumyse gali pavirsti
į pokytį mus supančioje aplinkoje.
Gero kino ir nepamirštamo festivalio!

about a constant transformation of global
reality, but does this change actually affect
us? Do we experience transforma-tion
ourselves when we encounter some-thing
that was unexperienced or unknown to us
before?
While working on this programme
we were driven by the idea that these
films are capable of entering our thoughts
and, potentially, transforming us. Hence,
it is up to us whether this transformation
brings change to reality surrounding us.
Enjoy the festival!

Liana Ruokytė-Jonsson
Kultūros ministrė
Minister of Culture

Gerbiami festivalio organizatoriai ir žiūrovai,
Tarptautinis dokumentinių filmų
festivalis „Nepatogus kinas“ ‒ tai vienas
stipriausių ir paveikiausių socialinių–
kultūrinių projektų Lietuvoje, kalbantis
apie aktualiausias ir kartu itin jautrias,
neretai ypač skausmingas ir visuomenėje
kontroversiškai vertinamas problemas.
Žmogaus teisių, žmonių diskriminavimo
temos šiandien aktualios kaip niekada.
Pasirinkimas, kovoti už šias teises ar
jas ignoruoti, liečia kiekvieną iš mūsų.
Šia prasme „Nepatogus kinas“ yra labai
„patogus“ – jis drąsiai ir atkakliai apeliuoja
į visuomenės tabu, baimes, pilietinį ir
politinį nebrandumą, skatina atsiverti ir
savo valstybę atverti pasaulio aktualijoms.
Džiugu konstatuoti, kad kiekvienais

Dear organisers of “Inconvenient Films”
and festival guests,
The international documentary film
festival Inconvenient Films is one of the
strongest and most influential socialcultural projects in Lithuania which speaks
about the most actual and at the same
time very sensitive, often extremely painful
problems and controversial issues in the
society.
Today the topics of human rights and
discrimination of people are more relevant
than ever. The choice whether we should
fight for these rights or ignore them
concerns every one of us. The Inconvenient
Films festival is actually very “convenient”
to us – it boldly and persistently appeals
to public taboos, fears, civic and political
immaturity, it also encourages the opening
of people and the country to global topical
issues.
We can joyfully state that the festival
is growing annually – it presents new
programmes, discovers nonstandard ways

metais festivalis auga, pristatydamas
naujas programas, atrasdamas
nestandartinius būdus kūrėjų meninei
ir kūrybinei raiškai, žiūrovo ir kūrėjo
betarpiškam susitikimui, skatinančiam
plačias diskusijas visuomenėje.
Tikiuosi, kad toks neeilinis dialogas vyks
festivalio kūrybinėse dirbtuvėse: MEDIA
programoje ir „FutureDocs“ kino dirbtuvėse.
Taip patitin svarbu, kad festivalis skiria
daug dėmesio vaikų ir jaunimo socialinei
edukacijai.
Festivalis „Nepatogus kinas“
neleidžia nusigręžti nuo nepatogių
temų, likti nuošalyje ir išvengti akistatos
su skausmingomis šiandienos pasaulio
aktualijomis. Nuoširdžiai dėkoju festivalio
organizatoriams už pastangas kurti
atvirą ir pilietišką visuomenę.

for artists’ creative expression and close
meeting of the audience and the artist
that encourages broad public debates.
I hope that such an exceptional dialogue
will be initiated in the creative workshops
of the festival – in the MEDIA programme
and FutureDocs film workshops.
It is very important that the festival
allocates much attention to children and
youths’ social education and that the
project Films That Help You Grow will be
accessible not only to schools but also to
the general public this year.
The Inconvenient Films festival
does not allow us to turn away from
inconvenient topics, to stay aside and
avoid confrontation with painful issues of
the present-day world, to revert our eyes
from shadows of the past that still extend
behind us and refuse to let us go. I would
like to thank the organisers of the festival
for their efforts while creating an open
and civil society.
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Linas Linkevičius
Užsienio reikalų ministas
Minister of Foreign Affairs

Brangūs „Nepatogaus kino“ organizatoriai
ir festivalio svečiai,
Sveikinu tarptautinio žmogaus teisių
dokumentinio kino festivalio „Nepatogus
kinas“ dalyvius.
Džiaugiuosi, kad festivalis jau tapo
tradiciniu ir kad Lietuvos užsienio reikalų
ministerija prisideda prie šio išskirtinio
projekto. Džiugu, kad žinią apie pasaulinius
iššūkius ir problemas siunčiate įtaigiai ir
įtraukiančiai.
„Realybė keičia(si)“ – toks šių metų
festivalio šūkis. Išties, mus supanti realybė
nuolat kinta ir, deja, vis dažniau girdime
nerimą keliančias žinias apie žmones į
neviltį stumiančius karinius konfliktus,
turtinę nelygybę, socialinę atskirtį ar
žalojančią klimato kaitą. Būdami pasaulio

Dear organisers of “Inconvenient Films”
festival and festival guests,
It is a pleasure to congratulate you
with a start of yet another edition of
international human rights documentary
film festival “Inconvenient Films”.
I am glad that Ministry of Foreign Affairs
has been supporting this exceptional
project, which spreads the message about
global challenges in a convincing and
engaging way.
“Reality change(s)” – this is the slogan
of this years’ festival. Indeed, the reality
around us is constantly transforming, and,
unfortunately, quite often we receive news
about devastating wars, inequality, social
exclusion or dramatic consequences of
climate change. Being part of the reality,
we cannot ignore this transformation.
The festival is also inviting viewers
to challenge Lithuanian realities –
discrimination, xenophobia, corruption.
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realybės dalyviais, negalime likti šios
kaitos paraštėse.
Festivalis kviečia žiūrovus reaguoti ir į
Lietuvos realijas – diskriminaciją, korupciją,
ksenofobiją. Tik plėsdami savo akiratį ir
keisdami požiūrį keičiamės patys ir galime
prisidėti keičiant pasaulio realybę iš blogos
į geresniąją.
Ypatingai svarbu akiratį plėsti
jaunimui. Festivalis tai ir padeda daryti,
pirmiausia supažindindamas su globaliomis
problemomis. Juk pabėgėlių krizės,
priverstinės migracijos, karinių konfliktų
ar sausrų akimirksniu nepanaikinsime –
sprendimų turės ieškoti kita karta.
Linkiu visiems festivalio dalyviams
įtraukiančių diskusijų, pozityvų
pokytį atnešančių filmų bei renginių.

Only by broadening our horizon, embracing
this positive change ourselves we can
contribute to changing global reality
for the better.
It is especially important to expand
the horizon of young people. The festival
is helping by inviting to get acquainted
with global challenges. Refugee crisis,
forced migration, military conflicts or
severe droughts cannot be solved
immediately, they will be dealt with
by our next generation.
I wish you all eye-opening films and
engaging discussions, bringing positive
change.

Remigijus Šimašius
Vilniaus miesto meras
Mayor of Vilnius City

Mieli „Nepatogaus kino“ žiūrovai ir
organizatoriai,
Man nepaprastai džiugu, kad jau
11-ąjį kartą festivalis „Nepatogus
kinas“ plačiai atveria vilniečiams duris į
dokumentinio kino pasaulį. Atspindėti
tai, kuo pasaulis gyvena šiandien,
skatinti kritiškai pažvelgti į mus supančią
kasdienybę, tačiau nepamiršti to, kas neturi
laiko rėmų – nelengva užduotis, su kuria
gali susitvarkyti tik tvirtas vertybines
nuostatas turintis festivalis. Būtent tokio
jo kasmet ir laukiame – intelektualaus,
provokuojančio, tačiau atviro visiems.

Dear viewers and organisers of the
“Inconvenient Films” festival,
I am extremely happy to see the
Inconvenient Films festival for the 11th
time widely opening the doors to the
world of documentaries. Reflect the
actualities of today, promote taking a
critical look at the surrounding routine,
without, however, forgetting what has
no time boundaries – is a challenging
task that can be undertaken only by
a festival having a solid value foundation.
This is specifically what we are waiting
for every year – an intellectual, provoking
festival, yet at the same time open to all.
As a resident of Vilnius I truly
admire and support the ambitions
and desire of the festival organisers
to highlight Vilnius in the European
documentary film industry map.
The ever increasing number of foreign

Kaip vilnietis žaviuosi ir palaikau
festivalio organizatorių ambicijas ir norą
pažymėti Vilnių Europos dokumentinio
kino industrijos žemėlapyje. Kasmet
gausėjantis užsienio svečių būrys,
rengiamos tarptautinės kūrybinės dirbtuvės
ne tik stiprina Lietuvos ir užsienio kino
kūrėjų ryšius, tačiau pirmiausia padeda
kūrybingiems žmonėms atrasti Vilnių –
dinamišką, augantį, kuriantį miestą.
Sveikinu „Nepatogaus kino“
organizatorius su profesionaliai parengta
programa, o žiūrovams ir festivalio
svečiams linkiu sėkmingo festivalio!

guests and international workshops not
only strengthen the relations between
Lithuanian and foreign film creators,
but also help creative people to
discover Vilnius, a dynamic, growing,
and creating city.
I would like to congratulate the
organisers of the ”Inconvenient Films”
on the professionally prepared programme
and wish viewers and guests of the event
the most successful festival!
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Žiuri / Jury

Vanja
Daskalović

Detlef
Gericke

Linas
Mikuta

Tolerancijos festivalio
Zagrebe edukacinės
programos sudarytoja
Programmer for
educational section
in Festival of
Tolerance in Zagreb

Goethe’s instituto
Lietuvoje vadovas
Director of Goethe
Institute in Lithuania

Režisierius
Director

Håkon Tveit

Rada Šešić

Lektorius, kino kritikas,
Bergeno kino festivalio
edukacinės programos
sudarytojas
Lecturer, film
critic, educational
section programmer
at Bergen IFF

Kino kritikė, kino
kuratorė ir režisierė
Film critic, programmer
and filmmaker
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Konkursinė
programa
International
Competition
„Nepatogaus kino“ konkursinę programą
sudaro naujų režisierių darbai: pirmas arba
antras ilgo metro dokumentinis filmas.
Programa sudaryta atsižvelgiant į meninę
filmo vertę, kūrėjų profesionalumą ir aktualių,
žmogaus teises liečiančių, temų atskleidimą.
Festivalio konkursinės programos
prizo steigėjas – advokatų kontora
„TGS Baltic“.
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
TGS Baltic.
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Cemento skonis
Taste of Cement

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Ziad Kalthoum
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY: Talal Khoury

Vokietija, Libanas, Sirija, Jungtiniai Arabų Emiratai,

MONTAŽAS / EDITING: Alex Bakri, Frank Brummundt

Emirates, Qatar / 2017 / 85 min.

PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Ansgar Frerich,

Kataras / Germany, Lebanon, Syria, United Arab
Cenzas: N-13 / PG

Eva Kemme, Tobias N. Siebert

Kalbos / Languages: arabų / Arabic
Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Darbininkai iš Sirijos stato dangoraižį
Beirute, o tuo tarpu jų pačių namai
gimtinėje bombarduojami. Jie negali
ištrūkti iš statybvietės, nes Libano
valdžia paskelbusi komendanto
valandas pabėgėliams. Atskirti nuo
savo šalies, naktimis jie susirenka
prie mažo televizoriaus sužinoti, kas
dedasi Sirijoje. Draskomi sielvarto
ir nerimo, neturėdami pagrindinių
žmogaus teisių, jie vis vien viliasi
geresnio rytojaus. „Cemento skonis“
tampa poetišku šių žmonių vilčių
ir skausmo atspindžiu.
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In Beirut, Syrian construction workers
are building a skyscraper while at
the same time their own houses at
home are being shelled. The workers
are locked in the building site. The
Lebanese government has imposed
night-time curfews on the refugees.
Cut off from their homeland, they
gather at night around a small TV set
to get the news from Syria. Tormented
by anguish and anxiety, while
suffering the deprivation of the most
basic human and workers right, they
keep hoping for a different life.

Kada nurims šis vėjas
Kiedy ten wiatr ustanie / When Will This Wind Stop

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Aniela Astrid Gabryel

Lenkija / Poland / 2016 / 72 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: V / G

Oleksandr Pozdnyakov
MONTAŽAS / EDITING: Katarzyna Boniecka
PRODIUSERIS / PRODUCER: Mirosław Dembiński

Kalbos / Languages: rusų, ukrainiečių
Russian, Ukrainian
Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Ukrainą krečiant suirutei, įsiplieskusiai
po Maidano įvykių, Rusija okupavo
Krymą. Ten gyvenantys totoriai atvirai
pasisakė prieš Rusijos veiksmus.
Tai lėmė jų persekiojimą, nuolatinę
baimę ir netgi priverstinį bėgimą iš
Krymo. Filmo centre – kelios totorių
šeimos, tebemenančios Stalino
trėmimus. Negi istorija kartojasi?
Pagrindinis šio filmo motyvas ne
režimas, o jo pasekmės žmonėms,
norintiems gyventi savo gyvenimus.

The film tells few stories of Crimean
Tatar families. These stories focus
on the extensive experience
of people living under occupation.
The difficulties, which affect
this family, are experienced by
the larger community and evolve
extreme emotions. The main
motive of the film is not the regime
and the occupation itself, but its
consequences, how it affects the lives
of ordinary people who simply want
to live, to love and to have a family.
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Kita sienos pusė
The Other Side of the Wall

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Pau Ortiz
OPERATORĖ / CINEMATOGRAPHY:

Meksika, Ispanija / Mexico, Spain / 2017 / 68 min.
Cenzas: V / G

María Nova López
MONTAŽAS / EDITING: Frank Gutiérrez, Pau Ortiz
PRODIUSERIAI / PRODUCERS: María Nova López,

Kalba / Language: ispanų / Spanish
Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Emiliano Altuna, Tatiana García, Carlos Rossini

Aštuoniolikmečio Ale’o ir jo trylikametės sesers Rocio santykiams iškyla
didžiausias iššūkis, kuomet jų mama
dėl abejotinų kaltinimų uždaroma į
kalėjimą. Laukdami nuosprendžio jie
turi prižiūrėti jaunesniuosius šeimos
narius. Brolis ir sesė pasižada padėti
vienas kitam ir neleisti šeimai subyrėti
kol sugrįš mama. Tačiau neturintys
dokumentų hondūriečiai nuolatos
rizikuoja prarasti teisę gyventi, dirbti
ir mokytis Meksikoje.
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Ale (18) and Rocio’s (13) relationship
is faced with the greatest challenge
possible when their mother is
imprisoned under dubious charges.
They have to act as father and mother
to their two younger siblings. They
promise to help each other and keep
their family together until their mother
is released. But as undocumented
Honduran immigrants their right to
live, work and study in Mexico was
already under threat.

Komunija
Komunia / Communion

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Anna Zamecka

Lenkija / Poland / 2016 / 72 min.

OPERATORĖ / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: V / G

Małgorzata Szyłak
MONTAŽAS / EDITING: Agnieszka Glińska,

Kalba / Language: lenkų / Polish

Wojciech Janas, Anna Zamecka

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

PRODIUSERĖS / PRODUCERS: Anna Wydra,
Anna Zamecka, Zuzanna Król, Hanka Kastelicova,
Izabela Łopuch

Ant keturiolikmetės Olios pečių
laikosi visa šeima – paauglė rūpinasi
namais, prižiūri tėvą ir neįgalų
brolį Nikodemą, palaiko ryšius su
atskirai gyvenančia motina. Olia iš
visų jėgų bando sugrąžinti mamą
namo. Dingstimi suburti šeimą
draugėn tampa trylikamečio brolio
Nikodemo pirmosios komunijos
iškilmės – mergina imasi iniciatyvos
suorganizuoti idealią šeimos šventę.

Ola is 14 and she takes care of her
dysfunctional father, autistic brother
and a mother who lives separately;
but most of all she tries to reunite
the family. She lives in the hope of
bringing her mother back home. Her
13-year-old brother Nikodem’s Holy
Communion is a pretext for the family
to meet up. Ola is entirely responsible
for preparing the perfect family
celebration.
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Ledo ir nikelio mėnulis
Sur la lune de nickel / A Moon of Nickel and Ice

REŽISIERIUS / DIRECTOR: François Jacob
OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY:

Kanada / Canada / 2017 / 110 min.
Cenzas: V / G

Vuk Stojanovic, François Jacob, Ilya Ziama
MONTAŽAS / EDITING: François Jacob, Jéricho Jeudy
PRODIUSERĖ / PRODUCER: Clotilde Vatrinet

Kalba / Language: rusų / Russian

Nikelio kasyklos miestas Norilskas
įkurtas Arktinės Sibiro dalies širdyje
vietoj buvusio Gulago. Tai labiausiai
užterštas miestas pasaulyje – vėjai
neišsklaido nuolat virš miesto
kybančios dūmų ir sieros uždangos.
Kol paaugliai svajoja apie pabėgimą,
o nikelio kasyklos darbininkai, tarp jų
ir lietuvis, apmąsto miesto sovietinę
praeitį, Gulago kalinių palikuonys
ir teatro artistai stengiasi atidengti
tamsiąją Norilsko praeitį, palaidotą
po ledu ir cenzūra.

The mining town of Norilsk sits in the
heart of the Siberian Arctic, huddled
behind its wind walls and bathed in
the smoke and sulfur of its factories.
While teenagers in the icy city dream
of exile and nickel miners ponder the
lost Soviet comradeship, descendants
of Gulag prisoners and theatre artists
seek to shed light on Norilsk’s dark
past, buried under ice and censorship.
We follow the lives of these inhabi
tants of the end of the world.
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Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Mano kūnas yra politiškas
Meu corpo é político / My Body is Political

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Alice Riff

Brazilija / Brasil / 2017 / 72 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: N-13 / PG

Vinicius Berger
MONTAŽAS / EDITING: Yuri Amaral

Kalba / Language: portugalų / Portuguese

PRODIUSERĖ / PRODUCER: Alice Riff

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Pagal organizacijos „Transgender
Europe“ globalią statistiką, daugiausia
translyčių asmenų yra nužudoma
Brazilijoje. Režisierė Alice Riff
pagrindine filmo tema pasirenka
keturių translyčių asmenų, gyvenančių
San Paulo paribiuose, kasdienybę.
Veikėjų atvirumas ir drąsa atskleidžia
ne tik intymią jų aplinką, bet ir
socialinį kontekstą, tad filme iškeliami
svarbiausi šiuolaikiniai translytiškumo
klausimai ir politiniai nesutarimai.

According to the Transgender Europe
NGO and their global statistics, it is
in Brazil that transgenders are most
likely to be murdered. Alice Riff in
this film chooses to emphasize the
daily lives of four transgender people
living on the outskirts of São Paulo.
From the intimacy and social context
of the characters, the film raises
contemporary questions about trans
people and their political disputes.
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Neregio užrašai
Notes on Blindness

REŽISIERIAI / DIRECTORS:

Jungtinė Karalystė, Prancūzija / United Kingdom,

Peter Middleton, James Spinney

France / 2016 / 86 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY: Gerry Floyd

Cenzas: V / G

MONTAŽAS / EDITING Julian Quantrill
PRODUCERS / PRODIUSERIAI Mike Brett,

Kalba / Language: anglų / English

Jo-Jo Ellison, Steve Jamison, Peter Middleton,

Subtitrai / Subtitles: lietuvių / Lithuanian

James Spinney, Alex Usborne

9-ajame dešimtmetyje rašytojui
ir akademikui Johnui Hullui ėmė
prastėti rega, galų gale jis visai apako.
Norėdamas geriau suvokti savo patirtį,
jis pradėjo vesti garso dienorašti.
Per trejus metus J. Hullas sukaupė
16 valandų medžiagos. Režisieriai
James Spinney ir Peteris Middletonas
išsikėlė sudėtingą užduotį – vizualiai
užfiksuoti aklumo esmę atkuriant
nepaprastą Hullo patirtį.

In the early 1980s, after decades
of steady deterioration, writer and
academic John Hull lost his sight. To
help him make sense of the ensuing
upheaval in his life, he began to keep
an audio diary. Across three years,
he created over 16 hours of material.
Filmmakers James Spinney and Peter
Middleton set out to accomplish a
seemingly impossible task—visually
capturing the internal essence of
blindness, trying to recreate Hull’s
fascinating and deeply moving
experiences.

Filmą pristato Britų taryba.

Presented by British Council.
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Nėra kur slėptis
Nowhere to Hide

REŽISIERIUS / DIRECTOR Zaradasht Ahmed

Norvegija, Švedija / Norway, Sweden

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY

2016 / 86 min.

Zaradasht Ahmed, Nori Sharif

Cenzas: N-16 / R

MONTAŽAS / EDITING Eva Hillström sfk
PRODIUSERĖ / PRODUCER

Kalba / Language: arabų / Arabic

Mette Cheng Munthe-Kaas

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Filme praleidžiame penkerius
dramatiškų pokyčių metus su
slaugytoju Noriu Sharifu vienoje
pavojingiausių ir sunkiai pasiekiamų
teritorijų – „mirties trikampyje“
centriniame Irake. Nuolatiniams
konfliktams tęsiantis didžioji dalis
gyventojų, taip pat ir medicinos
darbuotojai, priversti palikti vietovę,
joje lieka tik Noris. Tačiau 2014 m.,
kuomet ISIS užima Jalawlos miestą,
Noris turi bėgti kartu su šeima.
Tuomet jis ir atsuka kamerą į save.

The film follows male nurse Nori
Sharif through five years of dramatic
change, providing unique access into
one of the world’s most dangerous
and inaccessible areas – the “triangle
of death” in central Iraq. Conflicts
continue and the population flees
accompanied by most of the hospital
staff, only Nori remains. When ISIS
advances on Jalawla in 2014 and
takes over the city, he too must flee
with his family, and turns the camera
on himself.

Filmą pristato Norvegijos ambasada.

Presented by the Royal Norwegian Embassy.
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Šmėklos klaidžioja po Europą
Fantasmata planiountai pano apo tin Evropi
Spectres are Haunting Europe

REŽISIERĖS / DIRECTORS:

Graikija, Prancūzija / Greece, France / 2016 / 99 min.

Maria Kourkouta, Niki Giannari

Cenzas: V / G

OPERATORĖ / CINEMATOGRAPHY:
Maria Kourkouta

Kalbos / Languages: graikų, arabų, anglų

MONTAŽAS / EDITING: Maria Kourkouta

Greek, Arabic, English

PRODIUSERĖS / PRODUCERS:

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Maria Kourkouta, Carine Chichkowsky

Debiutiniame režisierės Marios
Kourkoutos ir rašytojos Niki
Giannari filme atveriama sirų,
kurdų, pakistaniečių ir kitų tautybių
pabėgėlių kasdienybė Idomeni
stovykloje. Žmonės rikiuojasi į eiles
prie maisto, arbatos, gydytojų kabinetų
laukdami, kada galės kirsti Graikijos
ir Makedonijos sieną. Vieną dieną
Europos sienos jiems uždaromos.
Idomeni gyventojai nutaria okupuoti
traukinio bėgius, kuriais į Europą
važiuoja pilni vagonai gėrybių.
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This film talks about the daily life of
refugees (Syrian, Kurdish, Pakistani,
Afghani, and other) in the camp of
Idomeni. People waiting in line for
food, tea and doctors; waiting to
cross the border between Greece and
Macedonia. One day, Europe closes its
borders for them once and for all. The
“residents” of Idomeni decide, in turn,
to occupy the train tracks, blocking
the trains that carry goods across the
border.

Žinau, kad tu ten
I know You are There

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Thom Vander Beken

Belgija / Belgium / 2017 / 92 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: V / G

Grimm Vanderkerckhove
MONTAŽAS / EDITING: Patrick Minks

Kalbos / Languages: prancūzų, anglų / French, English

PRODIUSERIS / PRODUCER: Tomas Leyers

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Būdamas 17 metų Quentinas
pakliuvo į avariją, jo smegenys buvo
negrįžtamai pažeistos. Dabar jam
27-eri – visą tą laiką jis praleido
prirakintas prie lovos, prižiūrimas
rūpestingų ir vilties neprarandančių
artimųjų. Po savaitę trukusių tyrimų
vaikino tėvai turi priimti lemiamą
sprendimą: tęsti išgyvenimo kovą
ar leisti sūnui išeiti. Plačiaekranis
formatas ir preciziškos kompozicijos
leidžia bent akies krašteliu priartėti
prie Quentino ir jo šeimos būsenų.

Quentin is only 27 and has been
in a coma for the past 10 years. His
mother brought him to the Coma
Science Group in Liège (Belgium) to let
doctors decide whether or not there is
still a chance of improvement. During
one week, various tests are done and
Quentin’s parents need to decide
whether or not they can let Quentin
go. Filmed in stunning cinemascope,
with precise framing, the film lets to
get a bit closer to the difficult state
Quentin is.

Filmą pristato Belgijos Flandrijos regiono atstovybė.

Presented by the General Representation of the
Government of Flanders.
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Paskutinis žmogus Alepe
De sidste mænd i Aleppo / Last Men in Aleppo

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Feras Fayyad

Danija, Sirija / Denmark, Syria

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY:

2017 / 104 min.

Thaer Mohammed, Mojahed Abo Aljood,

Cenzas: N-16 / R

Hasan Kattan, Fadi Alhalabi
MONTAŽAS / EDITING:

Kalba / Language: arabų / Arabic

Steen Johannessen, Michael Bauer

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

PRODIUSERIAI / PRODUCERS:
Søren Steen Jespersen, Kareem Abeed

Sirų režisierius Feras Fayyadas kartu
su operatoriais iš Alepo medijos
centro dokumentuoja „Baltųjų šalmų“
pastangas gelbėti žmones. Sekame
tris savanorius – Khaledą, Mahmoudą
ir Subhį. Oro pajėgoms viską naikinant,
jie nepalieka saviškių ir savo miesto, o
leidžiasi į griuvėsiais virtusius namus
gelbėti vyrų, moterų ir vaikų. Filme
stengiamasi itin jautriai pažvelgti į
įvykius Alepe, tačiau taip pat atvirai
parodoma žiauri bombarduojamos
šalies tikrovė.
Filmą pristato Danijos kultūros institutas.
Presented by Danish Cultural Institute.
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Urgent and harrowing, the Syrian
filmmaker Feras Fayyad with his team
from cinematographer from Aleppo
media center documents the White
Helmets’ unrelenting efforts to save
fellow Syrians, focusing on three
volunteers, Khaled, Mahmoud, and
Subhi. When air strikes devastate
homes, they descend on the wreckage
to rescue buried men, women, and
children, refusing to leave their people
or their city behind. While careful not
to sensationalize events, the film does
not shy away from the harsh realities
of what it means to live through
bombings.

Nuošali žemė
Tierra Sola / Solitary Land

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Tiziana Panizza

Čilė / Chile / 2017 / 104 min.

OPERATORĖ / CINEMATOGRAPHY: Tiziana Panizza

Cenzas: V / G

MONTAŽAS / EDITING: Tiziana Panizza
PRODIUSERĖS / PRODUCERS: Macarena Fernandez,
Silva Soledad

Kalbos / Languages: ispanų, rapanujų, anglų
Spanish, Rapanui, English
Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Velykų sala – antra labiausiai nuo
žemyno nutolusi sala pasaulyje,
nuo jos iki Čilės – 3601 km. XVIII a.
salos gyventojai jau turėjo paklusti
kolonistams iš Europos, o pasaulio
archeologus, antropologus ir turistus
seniai traukia mįslingos salos
skulptūros. Jungdama archyvinę
bei savo pačios filmuotą medžiagą,
režisierė Tiziana Panizza tyrinėja šios
salos praeitį ir dabartį, teisingumo
sampratą ir jo vykdymą šioje daug
sykių kalėjimu virtusioje saloje.

Easter Island is the second-most
remote island from a continent in the
world. Located in the Pacific Ocean
3,601 km away from Chile, it was
exploited by European colonisers from
the 18th century onwards, visited by
archaeologists, anthropologists and
tourists attracted by the moai, the
large tuff statues. By mixing images
from every kind of source with her
own images, Tiziana Panizza tells
about past and present of this island’s
inhabitants.
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Panorama
Panorama

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.
Programą pristato restoranas
„Sweet Root“.
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.
Programme is presented by restaurant
“Sweet Root”.
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Ačiū už lietų
Thank You for the Rain

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Julia Dahr

Norvegija, Jungtinė Karalystė / Norway, UK

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

2017 / 87 min.

Julie Lunde Lillesaeter

Cenzas: V / G

MONTAŽAS / EDITING: Adam Thomas
PRODIUSERIS / PRODUCER: Hugh Hartford

Kalba / Language: anglų / English
Subtitrai / Subtitles: lietuvių / Lithuanian

Įkvepiantis pasakojimas apie aktyvistą
Kisilu iš Kenijos. Jis jau keletą metų
lyg Don Kichotas kovoja su klimato
kaita – jo ūkis kenčia tai nuo sausros,
tai nuo audrų. Jis pats imasi filmuoti
aplinkinius ūkius ir gyventojus, kurie
traukia ieškoti kitų darbų. Tačiau
Kisilu nepasiduoda ir ryžtingai siekia
užsibrėžtų tiklsų. Jo kelionė į Jungtinių
Tautų klimato kaitos konferenciją
Paryžiuje atveria jam politines realijas
ir intrigas.

Over the last four years Kisilu has used
his camera to capture the impacts of
extreme weather on his family and
village in Kenya. He has filmed floods,
droughts and storms, and the way
they force men to leave their families
behind in search for jobs. Travelling
to Paris to present his footage to
delegates at the UN Climate Talks,
Kisilu finds himself on the biggest
political journey of his life.

Pristato BIFF.

BIFF window.
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Akimui
For Akheem

REŽISIERIAI / DIRECTORS:

JAV / USA / 2017 / 90 min.

Jeremy S. Levine, Landon Van Soest

Cenzas: N-13 / PG

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:
Nicholas Weissman

Kalba / Language: anglų / English

MONTAŽAS / EDITING: Lily Frances Henderson

Subtitrai / Subtitles: lietuvių / Lithuanian

PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Nicholas Weissman,
Iyabo Boyd

Septyniolikmetės Daje’os Shelton
istorija, regis, niekuo nesiskiria nuo
daugelio juodaodžių paauglių bet
kurioje JAV valstijoje. Režisieriai
pradeda sekti Daje’s gyvenimą likus
metams iki lemtingojo policininko
šūvio į juodaodį paauglį. Filmo kūrėjai
užfiksuoja kaip Daje auga, keičiasi,
yra perkeliama į alternatyviąją mokyklą
ir išgyvena dėl socialinės neteisybės.
Tačiau ji nepraranda vidinės šviesos
ir vilties. Daje kovoja ir dėl geresnės
savo kūdikio Akimo ateities.

Beginning one year before the fatal
police shooting of a Black teenager
in nearby Ferguson, Missouri, For
Ahkeem is the coming-of-age story of
Daje Shelton, a Black 17-year-old girl
in North St. Louis. She fights for her
future as she is placed in an alternative
high school and navigates the
marginalized neighborhoods, biased
criminal justice policies and economic
devastation that have set up many
Black youth like her to fail.

Filmą pristato Norvegijos ambasada.

Presented by the Royal Norwegian Embassy.
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Amžinai tyri
Forever Pure

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Maya Zinshtein

Izraelis, Jungtinė Karalystė, Airija, Norvegija

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Israel, UK, Ireland, Norway / 2016 / 85 min.

Sergei Freedman

Cenzas: N-13 / PG

MONTAŽAS / EDITING: Justine Wright, Noam Amit
PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Maya Zinshtein,

Kalba / Language: hebrajų / Hebrew

Geoff Arbourne

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Žymiausia Izraelio futbolo komanda
„Beitar Jerusalem FC“ – vienintelė
„Premier“ lygoje, nepriėmusi į savo
gretas žaidėjo arabo. 2012–2013 metų
sezono viduryje, kuomet komanda
išgyvena pakilimą, klubo savininkas,
Rusijos oligarchas Arkadijus
Gaidamakas pasirašo sutartį su dviem
žaidėjais musulmonais iš Čečėnijos.
Šis sandėris sukelia nekontroliuojamą
rasizmo proveržį ir vienas futbolo
sezonas tampa Izraelio visuomenės
bei politikos problemų iliustracija.

Beitar Jerusalem F.C. is the most
popular and controversial football
team in Israel, the only club in the
Premier League never to sign an Arab
player. Mid-way through the 2012-13
season the owner of the club, RussianIsraeli oligarch Arcadi Gaydamak,
brought two Muslim players from
Chechnya. The deal inspired the most
racist campaign in Israeli sport. One
season in a life of this famed club
is a story of Israeli society, personal
identity, politics.
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Birmos posmai
Burma Storybook

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Petr Lom

Nyderlandai, Norvegija / Netherlands, Norway

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY: Petr Lom

2017 / 81 min.

MONTAŽAS / EDITING: Petr Lom, Dorith Vinken,

Cenzas: V / G

Stefan Kamp
PRODIUSERĖ / PRODUCER: Corinne Van Egeraat

Kalba / Language: mjanmų / Burmese
Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Birmoje sakoma, kad kiekvienas
yra poetas. Tačiau šioje Pietryčių
Azijos šalyje (dabar žinomoje kaip
Mianmaras), kurioje pusšimtį metų
truko diktatūrinis režimas, o dar
ilgiau – ir svetimšalių priespauda,
poezija tapo vienintele išraiškos forma,
leidžiančia kalbėti laisvai. Poetas ir
aktyvistas Maung Aung Pwintas už
subtilų maištą kalėjime praleido 30
metų. Šis poetiškas filmas byloja
apie save iš naujo atrandančią šalį,
jos žmones ir vaikystės stadijoje
užstrigusią demokratiją.

In Burma, it is said that everyone
is a poet. But in the lush Southeast
Asian country poetry is a means of
expression that has been shaped by
half a century of dictatorship and
an even longer period of foreign
oppression. Poet and activist Maung
Aung Pwint has served 30 years
in prison for his subtle rebellion
against the regime. A poetic, loving
documentary about a country
reinventing itself.
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Brexitanija
Brexitannia

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Timothy George Kelly

Jungtinė Karalystė, Rusija / United Kingdom, Russia

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

2017 / 80 min.

Timothy George Kelly

Cenzas: V / G

MONTAŽAS / EDITING: Steven Carver
PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Pavel Karykhalin,

Kalba / Language: anglų / English

Alyona Bocharova, Kirill Sorokin

Subtitrai / Subtitles: lietuvių / Lithuanian

Taip ar ne? Išeiti ar likti? Referendumai
padalija visuomenę, tačiau tokio
susiskaldymo, kokį sukėlė „Brexit“,
britų istorija dar neregėjo. Kaimas
prieš miestą. Senatvė prieš jaunystę.
Nacionalistai prieš imigrantus.
Po visais šiais apibrėžimais slypi
asmeninės istorijos ir gluminantis
balsavimas, kurį stipriai paveikė mūsų
laikmečio temos: migracija, žlugusios
imperijos, darbo kaita. „Brexitanija“
– demokratijos portretas visu savo
neįmanomai bjauriu šlovingumu.

Yes or no. Leave or remain.
Referendums divide and Brexit did
so in a way never before in British
history. Country versus city. Old versus
young. Nationalists versus migrants.
Underneath all these definitions are
individuals with their own unique
stories that motivated this historic
and at times perplexing vote, a
vote motivated by the themes of
our age; migration, waning empires,
work. Brexitannia is a portrait of a
democracy in all it’s impossible ugly
glory.

Pristato BIFF.

BIFF window.
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Brolis Jakobas
Brother Jakob

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Elí-Roland Sachs

Vokietija / Germany / 2016 / 92 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: N-13 / PG

Elí Roland Sachs
MONTAŽAS / EDITING: Yana Höhnerbach

Kalbos / Languages: vokiečių, arabų / German, Arabic

PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Elí-Roland Sachs,

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Markus Lenz

„Jakobas – mano brangus brolis.
Anksčiau jis mėgo vakarėlius, kūrė
muziką ir slampinėjo po Berlyną.
Prieš šešerius metus jis tapo
musulmonu. Atsiribojo nuo senų
draugų ir įprasto gyvenimo būdo.
Būdamas salafiu jis randa visus
atsakymus fundamentalioje Islamo
religijoje. Filmuodamas jį aš ieškau
būdo susigrąžinti mūsų brolišką ryšį.
Staiga aš supratau, kad šis filmas tapo
bendra kelione, peržengiančia
religijos tyrinėjimą.“

“Jakob is my dear brother. He used
to love to party, make music and let
himself drift through life in Berlin.
Then six years ago, he suddenly
became a Muslim. He broke off contact
with his old friends and his old ways.
Now as a Salafi, every question has an
answer in the rules of a fundamental
Islam. By filming him, I go in search
of our lost bond of brotherly love and
suddenly find myself on a journey
with him, that goes beyond a religious
exploration.”

Elí-Rolandas Sachsas

Elí-Roland Sachs

Filmą pristato Giotės institutas Vilniuje.

Presented by Goethe Institut Vilnius.
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Gerasis paštininkas
Hyvä postimies / The Good Postman

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Tonislav Hristov

Suomija, Bulgarija / Finland, Bulgaria

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY: Orlin Ruevski

2016 / 82 min.

MONTAŽAS / EDITING:

Cenzas: N-13 / PG

Nikolai Hartmann, Tonislav Hristov
PRODIUSERIAI / PRODUCERS:

Kalba / Language: bulgarų / Bulgarian

Kaarle Aho, Kai Nordberg

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Nuo Romos ir Osmanų imperijų
laikų mažas ir užsispyręs bulgarų
kaimelis, įsikūręs šalia Turkijos sienos,
priešinosi svetimšalių įžengimui.
Šiandien miestelis ruošiasi
savivaldos rinkimams ir visi jo
38 pagyvenę bulgarai sprendžia
Europinio lygmens problemą: ką
daryti su kasnakt sieną kertančiais
pabėgėliais, ieškančiais prieglobsčio
Europoje. Mero posto siekiantis
paštininkas Ivanas pristato
naują politinę viziją – merdintį
kaimelį sugrąžins į gyvenimą
apgyvendindamas jame pebėgėlius.

A small and stubborn Bulgarian
village facing the Turkish border
has been resisting foreign invaders
since the times of the Roman and
Ottoman Empires. Now its electorate
of 38 elderly Bulgarians found
themselves in the middle of European
crisis, as at night asylum seekers
sneak across the border causing
fear and unrest. Postman Ivan has
a new political vision. He decides to
run for mayor to bring the dying
village to life by welcoming refugees.

Pristato BIFF.

BIFF window.
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Mūšiai už uždarų durų
Batallas Íntimas / Intimate Battles

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Lucía Gajá

Meksika / Mexico / 2016 / 85 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: N-13 / PG

Marc Bellver
MONTAŽAS / EDITING: Lucía Gajá,

Kalbos / Languages: anglų, hindi, suomių, ispanų

Mariana Rodríguez, Francisco X. Rivera

English, Hindi, Finnish, Spanish

PRODIUSERIAI / PRODUCERS:

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Rodrigo Herranz Fanjul, Lucía Gajá

Visos šalys yra skirtingos, tačiau
smurtas artimoje aplinkoje aptinkamas
visur. Jis nepaiso nei odos spalvos,
nei religijos, nei kultūros ar socialinės
klasės. Šiame filme pasakojamos
penkių moterų iš Suomijos, Indijos,
Meksikos, Ispanijos ir JAV istorijos.
Visos jos patyrė arba patiria
smurtą namuose. Jungtinės Tautos
konstatuoja, kad smurtas artimoje
aplinkoje pasiekė pandeminį lygį ir
šiandien tai yra viena svarbiausių
viešosios sveikatos problemų.

Every country is different, but we all
have something in common: domestic
violence, and it doesn’t respect the
color of the skin, religion, nor cultural
or social class. Intimate Battles is the
story of five women from different
countries (Finland, India, México, Spain
and the USA) who have survived
or are trying to survive domestic
violence. The United Nations says
domestic violence has taken pandemic
proportions, and that it’s a serious,
preventable, public health problem.

Bendrai finansavo Europos Sąjunga
ir Švedijos institutas

Co-funded by the European Union
and the Swedish Institute
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Jūra jūra
El Mar la Mar

REŽISIERIAI / DIRECTORS:

JAV / USA / 2017 / 94 min.

Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki
OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY:

Kalba / Language: anglų, ispanų / English, Spanish

Joshua Bonnetta, J. P. Sniadecki

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

MONTAŽAS / EDITING:
Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki
PRODIUSERIAI / PRODUCERS:
Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki

Saulė negailestingai plieskia į tuos,
kurie kerta Sonoros dykumą Meksikos
ir JAV pasienyje. Pasirinkusieji šį
pavojingą kelią neturėjo kitos išeities.
Nepriekaištingai sujungiant 16 mm
juosta užfiksuotus gamtos, gyvūnų,
žmonių ir jų paliktų pėdsakų vaizdinius
bei polifoninį garso takelį, sukuriamas
į vieno žanro rėmus netelpantis filmas.
Tai ir dykumos peizažo tyrimas, ir
daugiasluoksnė politizuotos teritorijos
panorama, ir jautriai atskleistos žmonių
istorijos.
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The sun beats down mercilessly
on all those who cross the Sonoran
Desert between Mexico and the
United States. They have no
choice but to take this extremely
dangerous route. El mar la mar
masterfully weaves together sublime
16-mm shots of nature and weather
phenomena, animals, people and
the tracks they leave behind with
a polyphonic soundtrack, creating
a cinematographic exploration of
the desert habitat, a multi-faceted
panorama of a highly politicised
stretch of land.

Kita pusė
The Other Side

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Roberto Minervini

Prancūzija, Italija / France, Italy / 2015 / 92 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: N-18 / R

Diego Romero Suarez-Llanos
MONTAŽAS / EDITING: Marie-Hélène Dozo

Kalba / Language: anglų / English

PRODIUSERIAI / PRODUCERS:

Subtitrai / Subtitles: lietuvių / Lithuanian

Muriel Meynard, Paolo Benzi, Dario Zonta

Visuomenės paribiuose, nematomoje
teritorijoje, anarchiškai ir beveik
nelegaliai gyvena sužeista
bendruomenė. Didžiausia grėsmė,
su kuria ji kovoja – tapti užmirštiems
politinių institucijų ir prarasti
jiems priklausančias pilietines
teises. Beginkliai veteranai, meile
besigydantys narkomanai, vis dar
su visu pasauliu kovojantys buvę
specialiųjų pajėgų kariai, motinos –
tai žmonijos saujelė, tūnanti
šiandieninės Amerikos prarajoje.

In an invisible territory at the margins
of society, at the border between
anarchy and illegality, lives a wounded
community that is trying to respond
to a threat: of being forgotten by
political institutions and having their
rights as citizens trampled. Disarmed
veterans, drug addicts trying to escape
addiction through love, ex-special
forces soldiers still at war with the
world, mothers. Through this hidden
pocket of humanity, the door opens to
the abyss of today’s America.
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Kūdikių fabrikas
Bayang Ina Mo / Motherland

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Ramona S. Diaz

Filipinai, JAV / Philippines, USA / 2017 / 94 min.

OPERATORĖS / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: V / G

Nadia Hallgren, Clarissa De Los Reyes
MONTAŽAS / EDITING: Leah Marino

Kalba / Language: filipiniečių / Filipino

PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Ramona S. Diaz,

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Rey Cuerdo

Filipinai – viena neturtingiausių ir
tankiausiai gyvenamų šalių pasaulyje,
todėl Maniloje esančiuose gimdymo
namuose visada trūksta laisvų vietų.
Trys moterys – Lea, Aira ir Lerma –
dalinasi savo gyvenimo istorijomis
su gydytojomis, socialinėmis
darbuotojomis ir kitomis mamomis.
Nors visų jų laukia gąsdinanti situacija
namuose, optimizmas, nuoširdumas
ir humoras suteikia joms stiprybės
pasitikti ateitį.

Motherland takes us into the heart of
the planet’s busiest maternity hospital
in one of the world’s poorest and most
populous countries: The Philippines.
Three women—Lea, Aira and Lerma—
emerge to share their stories with
other mothers, their families, doctors
and social workers. While each of
them faces daunting odds at home,
their optimism, honesty and humor
suggest a strength that they will
certainly have to summon in the
years ahead.

Pristato BIFF.

BIFF window.
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Nereikšmingas žmogus
An Insignificant Man

REŽISIERIAI / DIRECTORS:

Indija, Nyderlandai / India, Netherlands / 2016 / 96 min.

Khushboo Ranka, Vinay Shukla

Cenzas: V / G

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS:
Vinay Shukla, Khushboo Ranka, Vinay Rohira

Kalba / Language: hindi / Hindi

MONTAŽAS / EDITING: Manan Bhatt, Abhinav Tyagi

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Khushboo Ranka,
Anand Gandhi, Vinay Shukla

Filmo centre – viena kontroversiškiausiai vertinamų asmenybių
Indijos politinėje scenoje – Arvindas
Kejriwalis. Jo ir jo partijos rinkiminė
kampanija siekia suardyti įsisenėjusią
dviejų politinių Indijos partijų tvarką.
Jie ėmėsi svarbiausių Indijos
visuomenei problemų – vandens,
elektros ir korupcijos. Ši politinė
kelionė suteikia unikalią galimybę iš
vidaus pažvelgti į naujai atsirandančių
populiarių politinių judėjimų keliamas
idėjas ir veiklos metodus.

At the heart of the film is the most
polarising man in India today – Arvind
Kejriwal. We follow him and his
Common Man’s Party – an insurgent
new political party, as they wield basic
public issues like water, electricity,
and graft against the country’s oldest
and most powerful two political
establishments. It gives an insider’s
view into Kejriwal’s brand of politics,
which has split popular opinion into
two prominent factions.

Filmą pristato „Baltoji banga“.

Presented by "Clear wave".
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Kokia tavo istorija?
What's Your Story?

Diskriminacija yra žmogaus
teisių pažeidimas, turintis daugybę
apraiškų. Diskriminacija bet kada gali
taptikiekvieno iš mūsų istorijos dalimi.
Šių metų „Nepatogaus kino“ specialioji
programa siekia atidžiau išgirsti
žmones, kurie buvo diskriminuojami
dėl skirtingų priežasčių. Programą
finansuoja Europos Sąjungos Lygių
galimybių ir pilietiškumo programa.

Discrimination is a violation of
human rights, which has many
manifestations. It can become part
of our personal history at any time.
This year’s “Inconvenient Films”
special program seeks to listen more
carefully to people who have been
discriminated against for different
reasons. The program is funded by
the Rights, Equality and Citizenship
Programme of the European Union.
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Afrikos perlas
The Pearl of Africa

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Jonny von Wallström

Švedija / Sweden / 2016 / 90 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: V / G

Jonny von Wallström
MONTAŽAS / EDITING: Jonny von Wallström

Kalba / Language: anglų / English

PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Jonny von Wallström,

Subtitrai / Subtitles: lietuvių / Lithuanian

André Wallström

Dėl savo gamtos įvairovės
Uganda vadinama Afrikos perlu.
Tačiau įvairovės sampratą pritaikyti
žmonių pasauliui čia gerokai sunkiau–
žmonių lygiateisiškumo idėjos
Ugandos visuomenėje palaikymo
nesulaukia. Cleopatra gimė berniuku,
tačiau šiandien su mylimojo pagalba
bando išsivaduoti iš jai nepriimtino
vyriško kūno. Sprendimą pakeisti lytį
lydi grasinimai mirtimi. Filme iš arti
žvelgiama į komplikuotą dviejų vienas
kitą mylinčių žmonių pasaulį.
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Uganda has been called “the pearl
of Africa” because of its stunning
diversity, but it’s a very dangerous
place for Cleopatra Kambugu, who
was born a man but is on her way to
becoming a woman. With support
from family and her boyfriend Nelson,
she undertakes the physically and
emotionally drastic transformation
to a different body. Filmmaker Jonny
von Wallström follows the cheerful,
courageous Cleo and her dedicated
partner on their journey.

Aš nesu tavo negras
I Am Not Your Negro

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Raoul Peck

Šveicarija, Prancūzija, Belgija, JAV / Switzerland,

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY:

France, Belgium, USA / 2016 / 93 min.

Henry Adebonojo, Bill Ross, Turner Ross

Cenzas: V / G

MONTAŽAS / EDITING: Alexandra Strauss
PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Rémi Grellety,

Kalba / Language: anglų / English

Raoul Peck, Hébert Pec

Subtitrai / Subtitles: lietuvių / Lithuanian

Malkolmas X, Martinas Liuteris
Kingas ir Medgaras Eversas – trys
nužudyti pilietinių teisių judėjimo
herojai – turėjo tapti pagrindiniais
naujos garsaus rašytojo Jameso
Baldwino knygos personažais.
Pabaigti šios knygos rašytojas
nebespėjo. Šiame filme režisierius
Raoulis Peckas pateikia savo
nepabaigtos Jameso Baldwino
knygos viziją. Archyvinė medžiaga,
įgarsinta originaliais Baldwino
tekstais šiandien suskamba
aktualiau nei bet kada anksčiau.

James Baldwin never finished his
project Remember This House, which
was planned as very personal take
on a successive assassinations of
three of his close friends—Medgar
Evers, Malcolm X and Martin Luther
King, Jr. Master filmmaker Raoul Peck
envisions the book James Baldwin
never finished and the result is a
radical, up-to-the-minute examination
of race in America, using Baldwin’s
original words and flood of rich
archival material.
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Normalus autistinis filmas
Normal Autistic Film

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Miroslav Janek

Čekija / Chezh Republic / 2016 / 90 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY: Miroslav Janek

Cenzas: V / G

MONTAŽAS / EDITING: Tonička Janková
PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Jan Macola,

Kalba / Language: čekų / Chech

Alena Müllerová

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Kas turi teisę pasakyti, kad vienas
ar kitas dalykas yra normalus šiame
išprotėjusiajame, nuolat skubančiame
absurdiškame pasaulyje? Originalią
viziją turintis režisierius nusprendžia
visiems laikams pakeisti mūsų
požiūrį į autizmą, kaip sunkiai
suprantamą medicininę diagnozę.
Šiame dinamiškame, gyvenimo
džiaugsmo ir puikaus čekiško humoro
prisodrintame filme atsiskleidžia
penkių išskirtinių vaikų charakteriai.

Five remarkable children that society
has consistently and unflatteringly
labeled “autistic” are the main
protagonists of this film. A foremost
Czech documentarist with a unique
authorial vision challenges us once
and for all to stop perceiving autism
as a medical diagnosis and try to
understand it as a fascinating way
of thinking that’s often maddeningly
difficult to decipher. Because who’s
to determine what’s normal in the
absurdity of modern life?

Filmą pristato Čekijos ambasada.

Presented by the Czech Embassy.
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Kaip skamba tyla
Listen to the Silence

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Mariam Chachia

Gruzija / Georgia / 2016 / 80 min.

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: V / G

Hugues Landry, Nik Voigt, Tibo Motte
MONTAŽAS / EDITING: Celine Kelepikis

Kalba / Language: švedų / Swedish

PRODSIUSERIAI / PRODUCERS: Nik Voigt,

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Mariam Chachia, Nino Jincharadze

Devynmetis Luka gyvena ir mokosi
neprigirdinčiųjų mokykloje. Luka
turi svajonę šokti, slapčia jis stebi
šokančius bičiulius ir nedrįsta
prisijungti. Vieną dieną, mokytoja
pastebi Lukos aistrą ir padeda
berniukui žengti lemtingą žingsnį.
Kad ir kaip jam būtų sunku pajusti
ritmą ir suprasti muziką, jis niekuomet
nepasiduoda. Kiekvienas turi svajonę,
tačiau jos siekti, kuomet niekas tavimi
netiki, tenka tik nedaugeliui ir Luka
tam pasiryžęs.

To have a dream is very natural and
easy for each one of us, but, to follow
it, when no one else believes in it, is
the fate of only a few. 9-year-old Luka
dreams to step onto the stage and
dance because this is the only way
for him to take his place in the big
world. The only world he knows is
the public school for hearing-impaired
children where he studies and lives.
Even though it’s very difficult for him
to understand and learn the rhythm
of the music, he never gives up.
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Pavainikė
The Bastard Child

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Knutte Wester

Švedija, Norvegija / Sweden, Norway

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY:

2016 / 57 min.

Knutte Wester, Maja Dennhag, Fredrik

Cenzas: V / G

Oskarsson, Simon Öhman Jönsson
MONTAŽAS / EDITING: Jesper Osmund,

Kalba / Language: švedų / Swedish

Dominika Daubenbüchel

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

PRODIUSERĖ / PRODUCER: Therese Högber

XX a. pr. Švedijoje nesantuokiniam vaikui lengvai priklijuodavo
„pavainikio” – paleistuvės vaiko
etiketę. Vienišai motinai gimusi
mergaitė keliauja iš vienų vaikų
namų į kitus. Režisierius Knutas
Westeris debiutiniame filme
atskleidžia savo senelės gyvenimo
istoriją. Ranka pieštų iliustracijų ir
šeimos archyvo pagalba sukuriamas
įtaigus pasakojimas apie tai, kaip
mažos mergaitės socialinės atskirties
patirtis tampa brandžios asmenybės
socialinio teisingumo siekiu.
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In 1909, in an undemocratic Sweden,
a bastard child is born and given
the name of Hervor. Her mother is
unmarried, due to which she is called
a ”whore” and driven away from her
home. Hervor grows up at shelters
and orphanages. As an adult she
spends her life struggling for social
justice. Director Knutte Wester brings
his grandmother’s memories to life
through hand-painted animated
images and has us witness someone
being rejected in order to unite others.

Suaugėliai
Grown-Ups

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Maite Alberdi

Čilė, Nyderlandai, Prancūzija / Chile, Netherlands,

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY: Pablo Valdesa

France / 2016 / 82 min.

MONTAŽAS / EDITING:

Cenzas: V / G

Menno Boerema, Juan Eduardo Murillo
PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Maite Alberdi,

Kalba / Language: švedų / Swedish

Denis Vaslin, Sebastian Brahm, Fleur Knoepperts

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Šio jautraus filmo herojai yra klasiokai
jau daugiau kaip 40 metų. Tačiau kai
tau keturiasdešimt penkeri, sausainių
gaminimas mokyklos kepyklėlėje
nebėra džiaugsmo suteikiantis iššūkis.
Dešimtmečius besitęsianti vaikiško
pasaulio rutina stumia į nuobodulį ir
neviltį. Filmo herojams labai trūksta
asmeninės laisvės: kai kuriems reikia
meilės ir šeimos, kitiems – mėgstamo
užsiėmimo ar tiesiog kampo, kur
galėtum ramiai pabūti vienas.

A group of friends have been
attending a school for children with
Down syndrome for 40 years. Now
over 45 years old, some of them feel
that working in the school bakery is
no longer a challenge. They feel tired
from the usual routine and yearn for
freedom on a more personal level.
They dream of family and a quiet place
to be alone. Sadly, the society they
live in is not equipped to cater to their
desire for more independence.
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Measuring
the temperature
of a society
Former Yugoslavian documentary production was quite
known internationally in the 1970-ties and 1980-ties, especially
for a form of impressive short docs, often with no dialogue but
with a sharp, politically critical thought behind. These films were
winning awards at the Oberhausen, Leipzig or Krakow festivals,
sometimes even at the Berlinale as well. After the 1990-ties,
the political situation changed drastically and the new times
required new story telling formats. Documentaries became
more linear in their narrative and the film makers tried to
depict the war tragedies and post-war life circumstances in
the seven newly created states after the breakup of Yugoslavia.
Documentary production became much more than
just a mere film maker’s practice. It revealed the
temperature of a society, the level of democracy and the
freedom of expression. It reflected the degree of self censorship
or hidden ruling party censoring politics in some of the new
states of the former country. Documentary production was
developing in two streams – telling important stories that
were going along with the political establishments or those
that confronted them. The latter were extremely crucial for
signalling hot issues. They were calling for urgent debates,
reconciliation, thorough and honest discussions, they were
bravely measuring the pulse of the society in the first decade
of the new millennium.
This program brings some of the highlights of the new
documentary production that stands in my opinion for brave
cinema, daring depiction of life stories and events of the time.
Most of our films deal with pain – of an individual, a family
or a nation. Given through a personal point of view, they
all become relevant and universal and communicate with all
cultures, with all corners of the world. Several films focus
more on the relation between national memory and personal
memory of historical events, recollecting the drama in either
first person singular or focusing on the very intimate
perspectives of their main characters.
At the same time, the chosen films are signalling that there
are new authors’ voices who care about the language of cinema
and are trying to find their personal expression.
Curator of the programme Rada Šešič
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Matuojant
visuomenės
karštį
Dokumentinių filmų produkcija buvusioje Jugoslavijoje
buvo gana žinoma tarptautinėje erdvėje 8-ajame ir 9-ajame
praėjusio amžiaus dešimtmetyje, ypač dėl įspūdingų trumpo
metražo dokumentinių filmų formos, dažnai be dialogų,
bet su įžvalgia, politikai kritiška mintimi. Tie filmai laimėdavo apdovanojimus Oberhauzeno, Leipcigo ar Krokuvos
festivaliuose, kartais ir Berlinalėje. Praėjus 10-ajam
dešimtmečiui, politinė padėtis drastiškai pasikeitė, naujieji
laikai reikalavo naujų pasakojimų formų. Dokumentinių
filmų naratyvai tapo labiau linijiniai, ir filmų kūrėjai bandė
atvaizduoti karo tragedijas ir pokario laikotarpio gyvenimo
sąlygas septyniose po Jugoslavijos suskilimo naujai
atsiradusiose šalyse.
Dokumentikos produkcija tapo daug daugiau nei paprasta
kino kūrėjo veikla. Ji atspindėjo visuomenės temperatūrą,
demokratijos lygį ir išraiškos laisvę. Ji atskleidė savicenzūros
lygį ar slaptą valdančiosios partijos cenzūros politiką kai
kuriose naujai susikūrusiose valstybėse. Dokumentinių
filmų produkcija vystėsi dviem srautais – pasakojo svarbias
istorijas, kurios neprieštaravo politiniam elitui, arba istorijas,
kurios jam priešinosi. Pastarasis srautas buvo itin svarbus,
užčiuopiantis karštas temas. Tie filmai reikalavo skubių
debatų, susitaikymo, nuodugnių ir sąžiningų diskusijų, jie
drąsiai matavo visuomenės pulsą pirmuoju naujojo
tūkstantmečio dešimtmečiu.
Ši programa pateikia keletą ryškiausių naujosios dokumentikos pavyzdžių, kurie, mano manymu, simbolizuoja drąsų
kiną, bebaimį gyvenimo istorijų ir aktualių įvykių vaizdavimą.
Dauguma mūsų filmų nagrinėja skausmą – individualų, šeimos
ar tautos. Perteikti per asmeninę prizmę, šie kino kūriniai tampa
aktualūs ir universalūs, ir siejasi su visomis kultūromis visuose
pasaulio kampeliuose. Keli filmai labiau susitelkia į santykį tarp
kolektyvinės tautinės atminties ir asmeninių istorinių įvykių
prisiminimų, perteikdami dramą arba vienaskaitos pirmuoju
asmeniu, arba savo dėmesio centre turėdami itin asmeninius
pagrindinių protagonistų matymo taškus.
Parinkti filmai taip pat atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad
atsirado naujų kino autorių balsų, kuriems rūpi kino kalba ir
kurie bando atrasti individualios išraiškos būdų.
Programos sudarytoja Rada Šešič
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Diena prie Drinos
Jedan Dan Na Drini / A Day on the Drina

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Ines Tanović

Bosnija ir Hercegovina / Bosnia and Herzegovina

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY: Almir Djikoli

2011 / 17 min.

MONTAŽAS / EDITING: Nijaz Kožljak

Cenzas: V / G

PRODIUSERIS / PRODUCER: Alem Babić
Kalba / Language: bosnių / Bosnian
Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

2010 m. rugpjūtį, tvarkant
hidroelektrinės turbinas dirbtiniame
Perućac ežere, buvo rasti 250 kūnų
palaikai. Didžioji dalis palaikų priklauso
bosnių tautai, kuri 1992–1995 m.
Višegrade buvo žudoma Serbų
Respublikos armijos.
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In august 2010, during the repair
of the turbines of the hydroelectric
power plant Bajina Bašta, body
remains of more than 250 incomplete
skeletons were found in the mud of
the artifical lake Perućac; the remains
belong mostly to the Bosniaks killed
by members of the army of Republika
Srpska in Višegrad and its surrounding
area in the period of 1992/95.

Flotelis Europa
Flotel Europe

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Vladimir Tomić

Čilė, Nyderlandai, Prancūzija / Chile, Netherlands,

MONTAŽAS / EDITING: Srdjan Keća

France / 2016 / 82 min.

PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Srdjan Keća,

Cenzas: V / G

Selma Jusufbegović
Kalba / Language: bosnių / Bosnian
Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

1992 m. tūkstančiai žmonių iš karo
alinamos Bosnijos ir Hercegovinos
rado prieglobstį Kopenhagoje
prišvartuotame laive „Flotel Europa“.
Režisierius Vladimiras tuomet
buvo dar vaikas, bet kartu su kitais
pabėgėliais siuntė artimiesiems
filmuotus „laiškus“. Praėjus daugiau
nei dviem dešimtmečiams, jungdamas
skirtingų žmonių archyvinę medžiagą,
jis sukuria jautrų pasakojimą apie
nežinios persmelktą kasdienybę
ir nesantaiką tarp kitados taikiai
sugyvenusių tautų bei tikėjimų.

In 1992 a wave of refugees from the
war in Bosnia and Herzegovina found
shelter on a giant ship “Flotel Europa”
in the canals of Copenhagen. Among
them was a 12 year old boy, Vladimir
Tomic, who fled from Sarajevo.
Two decades later, he takes us on
a journey of growing up on this ship.
He juxtaposed personal VHS archive
material shot by refugees who shared
the ‘space-time vacuum’ of the Flotel.
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Keturi pasai
Četiri Pasoša / Four Passports

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Mihajlo Jevtić

Vokietija, Serbija, Kroatija / Germany, Serbia, Croatia

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY: Mihajlo Jevtić,

2016 / 83 min.

Staša Tomić, Bojana Burnać, Slavko Jevtić

Cenzas: V

MONTAŽAS / EDITING: Aleksandar Stojanov
PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Natalia Imaz,

Kalba / Language: serbų / Serbian

Mihajlo Jevtić, Morana Komljenović, Iva Tkalec

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Režisierius Mihajlas Jevtićius
nusprendžia palikti savo šalį.
Šiame filme jis kuria pasakojimą
apie migraciją ir tapatybę – tai
klausimai, kankinantys daugelį
buvusios Jugoslavijos gyventojų.
Jungdamas šeimos kamera „Super 8“
filmuotus namų vaizdus, šiandienos
akimirkas ir animaciją, režisierius
dar kartą permąsto, ką reiškia augti
yrančioje visuomenėje ir kaip
teisingai apsispręsti jau suaugus.

The film is a story of immigration and
identity after the dissolution of former
Yugoslavia, as seen through the eyes
of filmmaker Mihajlo Jevtić. He is
about to leave his country for good.
Combining the present-day footage,
his family’s Super 8 home videos and
animation, Mihajlo reflects on growing
up in a society that has been falling
apart and about his decisions as
a grown up man.
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Mano nuosavas privatus karas
My Own Private War

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Lidija Zelović

Bosnija ir Hercegovina, Nyderlandai / Bosnia

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY:

and Herzegovina, Netherlands / 2016 / 57 min.

Alexander Goekjian, Marinus Groothof,

Cenzas: V / PG

Lidija Zelović, Tatjana Bozić
MONTAŽAS / EDITING: Alexander Goekjian

Kalba / Language: serbų, anglų / Serbian, English

PRODIUSERĖ / PRODUCER: Margie Monfils

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Vienas nuoširdžiausių filmų apie
karą Bosnijoje ir Hercegovinoje.
Lidija Zelović užaugo Sarajeve, tačiau
prasidėjus Balkanų karui su šeima
išvyko į Nyderlandus. Vėliau ji dirbo
žurnaliste savo gimtinėje. Šiame
atvirame, asmeniškame filme režisierė
leidžiasi į kelionę po atsiminimus,
grįžta į pažįstamas vietas, susitinka
su mylimais žmonėmis. Lidija drąsiai
klausia: kas nutinka šeimai, į kurią
įsiveržia kolektyvinė trauma?

One of the most honest films that
deals with the war in Bosnia and
Herzegovina. Serbian Lidija Zelović
grew up in Sarajevo and fled from
the Balkan civil war with her family
in the early 1990s to the Netherlands.
Later she reported as a TV journalist
from her home country. In this
very personal documentary she
makes an inner journey through her
memories, places and people she
loves. What happens when collective
trauma enters a family?
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Meilės gangsteris
Gangster te voli / Gangster of Love

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Nebojša Slijepčević

Kroatija, Rumunija, Vokietija / Croatia, Romania,

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Germany / 2013 / 80 min.

Nebojša Slijepčević

Cenzas: N-13 / PG

MONTAŽAS / EDITING:
Nebojša Slijepčević, Iva Kraljevik

Kalba / Language: kroatų / Croatian

PRODIUSERĖ / PRODUCER: Vanja Jambrović

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Piršlys Nediljko Babičius, dar
žinomas Gangsterio pravarde,
padeda vienišoms motinoms iš
Bulgarijos susirasti vyrus Kroatijoje.
Filme matome daugybę komiškų
ir pragaištingų pasimatymų,
kurie atskleidžia kroatų vyrų
konservatyvumą – jie verčiau
pasitiks mirtį vieniši nei susituoks
su kitataute, turinčia vaiką.

Matchmaker Nediljko Babić,
also known as “Gangster”, helps
a Bulgarian single mother find
a new husband in Croatia. But
a series of comically disastrous
dates discloses the true nature
of conservative Croatian men: they
would rather die alone than marry
a foreigner with a child.
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Pabėgėlio užrašai: Serbistanas
LOGbook Serbistan

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Želimir Žilnik

Serbija / Serbia / 2015 / 94 min.

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: V / G

Orfeas Skutelis, Miodrag Milošević
MONTAŽAS / EDITING: Vuk Vukmirović

Kalba / Language: serbų / Serbian

PRODIUSERĖ / PRODUCER: Sarita Matijević

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Po sudėtingų kelionių iš karo
draskomos ir skurdo nualintos
Šiaurės Afrikos ar Artimųjų Rytų
žmonės stengiasi prisitaikyti prie
gyvenimo sąlygų Serbijoje. Tačiau
daugeliu atveju šis prieglobsčio
centras tėra tarpinė stotelė pakeliui
į Europą. Ši dokumentinė drama
tampa puikia terpe atsiskleisti
individualioms vertybėms ir kreiptis
į žiūrovus tikintis jų supratimo.

Illegal immigrants and asylum seekers
in Serbia, placed in asylum centers
after their dramatic journeys from
war-torn and poverty-stricken areas
of North Africa, Near and Middle East
go through a period of adaptation to
life and social circumstances. In most
cases, however, their goal is to reach
one of the EU countries. Docu-drama
is a space for them to show their
individual values and ask the viewers
for understanding
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Rezistencijos būgnai
Daullet e rezistences / Drums of Resistance

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Mathieu Jouffre

Kosovas / Kosovo / 2016 / 65 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: V / G

Mahtieu Jouffre
MONTAŽAS / EDITING: Mathieu Jouffre, Besa Luci

Kalba / Language: albanų / Albanian

PRODIUSERĖ / PRODUCER: Besa Luci

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Pradėjus irti buvusiai Jugoslavijai,
serbų režimas uždraudė Kosovo
albanams dalyvauti viešame gyvenime.
1990-aisiais Kosove veikė rezistencinė
švietimo sistema – vaikai mokėsi
privačiuose butuose ar rūsiuose.
Šiame filme žmonės noriai dalinasi
atsiminimais apie vieną įdomiausių,
tačiau ir tragiškiausių, Kosovo istorijos
periodų, kai segregacija buvo tapusi
norma, o visuomenė jai priešinosi.

When ex-Yugoslavia began to fall
apart, the Serbian regime banned
Kosovar Albanians from participating
in public life. During the 1990’s in
Kosovo, teaching resumed in private
apartments, houses and basements
stores. This documentary shows how
a parallel society was organized and
how segregation became the norm.
In this film people revisit vividly one
of the most exciting as well as tragic
periods in the history of Kosovo.
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Sienos
Borders

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Damjan Kozole

Slovėnija / Slovenia / 2016 / 10 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPH: Matjaž Mrak

Cenzas: V / G

MONTAŽAS / EDITING: Jurij Moškon
PRODIUSERIS / PRODUCER: Danijel Hočevar

Kalba / Language: be dialogų / No Dialogues
Subtitrai / Subtitles: be subtitrų / No Subtitles

2015 m. spalio 24 d. Graži rudens
diena. Policininkų ir kareivių lydima
imigrantų ir pabėgėlių grupė pereina
Šengeno sieną tarp Kroatijos ir
Slovėnijos. Jų laukiama Brežicės
miesto registracijos centre.

24th October, 2015. A nice day in
autumn in a nice landscape. A crowd
of refugees and migrants accompanied
by soldiers and police officers make
their way from the Schengen border
between Slovenia and Croatia towards
the refugee camp in Brežice.
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Tikrų vyrų filmas
Real Man’s film / Muški Film

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Nebojša Slijepčević

Kroatija / Croatia / 2012 / 12 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: V / G

Nebojša Slijepčević
MONTAŽAS / EDITING: Nebojša Slijepčević

Kalba / Language: kroatų / Croatian

PRODIUSERĖ / PRODUCER: Vanja Jambrović

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Balkanuose kiekviena karta kariauja
savo karą – sūnūs tęsia tėvų pradėtą
kovą. Rankose – šautuvai ir pistoletai.
Ginklų kiekis pasiekė kritinį tašką ir,
regis, nereikšmingas įvykis gali tapti
lemiamu suardant trapią taiką. Matant
vaikus, žaidžiančius su žaisliniais
ginklais, neišvengiamai kyla klausimas:
ką paliekame būsimoms kartoms?

In Balkans every generation has its
war. Sons are continuing fights started
by their fathers. There are rifles and
pistols in every hand. Concentration
of arms has reached a critical point.
Even the smallest incident would
be disastrous to this fragile peace.
Watching children playing with toy
guns makes you wonder: what are
we leaving to the next generation?
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Mėlynoji programa
Blue Programme

Kasmetinė „Žalioji programa“
šįmet pakeitė spalvą, tapo Mėlynąja.
Šių metų aplinkosaugos problemas
analizuojanti filmų programa atkreipia
dėmesį į tirpstančius ledynus,
išnykusius Aralo jūros vandenis ir
bendruomenes, kurios tiesiogiai
priklausomos nuo jūrų ar vandenynų
būklės bei klimato kaitos.
Yearly “Green Programme” in this festival
edition changed the colour and became
Blue. The programme that each year
analyzes environmental issues this year
focuses on melting glaciers, disappearing
Aral Sea’s waters and communities
that are directly affected by the climate
change and conditions of seas and
oceans.
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Kivalina
Kivalina

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Gina Abatemarco

JAV / USA / 2016 / 64 min.

OPERATORĖ / CINEMATOGRAPHY: Zoe White

Cenzas: N-13 / PG-13

MONTAŽAS / EDITING: Nadav Harel
PRODIUSERĖS / PRODUCERS: Gina Abatemarco,

Kalba / Language: anglų / English

Anne Takahashi

Subtitrai / Subtitles: lietuvių / Lithuanian

Aliaskoje, Kivalinos kaime, esančiame
vos 209 km už poliaračio, gyvena
nedidelė inuitų bendruomenė.
Klimato kaita ir sparčiai tirpstantis
Arkties ledas nuolat grasina
paskandinti kaimą Beringo jūroje.
Stebimosios dokumentikos stilių
papildydama archyvine medžiaga,
režisierė Gina Abatemarco užfiksuoja
vieną paskutiniųjų Arkties kultūrų,
balansuojančią ties išnykimo riba.

Kivalina is a candid portrait of life
130 miles above the Arctic Circle
of an Inupiaq Eskimo tribe living
on an island disappearing into the
ocean. Once a nomadic people,
the film begins its telling a century
after their ancestors were settled
on the tiny island made of silt, sand,
and permafrost. Weaving together
observational storytelling and
cinematic imagery “Kivalina” is an
evocative and rare look at the last
surviving Arctic cultures.
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Rytojaus jūra
Moře zítra / Sea Tomorrow

REŽISIERĖ / DIRECTOR: Katerina Suvorova

Kazachstanas, Vokietija / Kazakhstan, Germany

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY: Eugen Schlegel

2015 / 88 min.

MONTAŽAS / EDITING: Azamat Altybasov

Cenzas: V / G

PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Sain Gabdullin,
Anna Vilgelmi

Kalba / Language: rusų, kazachų / Russian, Kazakh
Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Žemėlapiuose Aralo jūra matoma
kaip didžiulis vandens telkinys,
tačiau viskas, ką ten randa režisierė
Katerina Suvorova, tėra tvenkinys,
dykuma ir surūdiję laivai, laukiantys
metalo supirkėjų. Ambicinga
sovietinė pramonė, pajungusi Aralo
vandenis savo reikmėms, pavertė šią
vietovę beveik negyvenama. Tačiau
likę gyventojai stebina stipria valia:
jie tikisi, kad jūra sugrįš ir laukdami
geresnio rytojaus kovoja už jos
išsaugojimą.

At the location where the majority
of maps and atlases show a large,
majestic body of water of the Aral
Sea, Katerina Suvorova finds only
a largish pond and an arid wasteland,
filled with the rusting remnants
of wrecks waiting for scrap metal
collectors. Fascinating is the strong
will of the people who have stayed
in this inhospitable environment, they
hope that the sea will return, they are
fighting to save it, and they hope for
a better tomorrow.
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Sutemų choras. Paremta Davido Monacchio „Išnykimo fragmentais“
Dusk chorus.

Based on “Fragments of Extinction” by David Monacchi

REŽISIERIAI / DIRECTORS:

Italija, Belgija, Ekvadoras / Italy, Belgium, Ecuador

Nika Šaravanja, Alessandro D’Emilia

2017 / 62 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

Cenzas: V / G

Alessandro D’Emilia
MONTAŽAS / EDITING: Otis Buri

Kalba / Language: italų, anglų, ispanų

PRODIUSERIAI / PRODUCERS:

Italian, English, Spanish

Heidi Gronauer, Lorenzo Paccagnella

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Ekoakustikos kompozitorius
Davidas Monacchis leidžiasi į Ekvadoro
džiungles, kad unikalia 3D garso
įranga užfiksuotų ir ateities kartoms
išsaugotų unikalų pirmykščio miško
biologinės įvairovės skambesį. Klimato
kaita, naftos gavyba ir ekstremali
sausra tėra keletas pavojų garsiniam
paveldui, kuriam susiformuoti prireikė
milijonų evoliucijos metų. Klausytis
Davido Monoacchio užfiksuotų
„Išnykimo fragmentų“ – ypatinga
patirtis.

Follow the eco-acoustic composer
David Monacchi on his quest to
record pure continuous 24-hour
3D soundscapes in the area with
the world’s highest biodiversity in
Ecuador’s remote primary forests to
preserve it for future generations.
Climate change, the petrol workers,
extreme drought are just some of the
dangers for the biodiversity. A unique
listening experience of fragments of
the disappearing sonic heritage of
millions of years of evolution.

Filmą pristato Italų kultūros institutas.

Presented by Italian Cultural Institute.
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Tulė ir Tuvalu
Thule Tuvalu

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Matthias von Gunten

Šveicarija / Switzerland / 2014 / 96 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY: Pierre Mennel

Cenzas: V / G

MONTAŽAS / EDITING: Caterina Mona, Claudio Cea
PRODIUSERIAI / PRODUCERS: Valentin Greutert,
Simon Hesse, Matthias von Gunten

Kalbos: / Languages: Šiaurės Amerikos indėnų, anglų,
inuktituto / North American Indian, English, Inuktitut
Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Dviejose skirtingose planetos
pusėse esančios salos nuolat šmėsteli antraštėse, pranešančiose apie
klimato kaitą – Tulė dėl rekordiškai
tirpstančio ledo, ir Tuvalu – kaip pirmoji
Ramiojo vandenyno valstybė, galinti
nuskęsti dėl kylančio jūros lygio. Kol
daugeliui mūsų globalus atšilimas tėra
eilinis TV reportažas, Tulės ir Tuvalu
gyventojams tai – tiesioginė grėsmė
jų išlikimui.

Two places at the edge of our planet
are making headlines due to climate
change: Thule, Greenland, because
of record ice melts there; and Tuvalu,
because this remote Pacific island
nation is one of the first countries
on the verge of sinking as a result of
rising sea levels. Whereas for us the
warming of the planet occurs almost
solely in the media, it is changing the
entire existence for the inhabitants of
Thule and Tuvalu.
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Rithy Panh
Retrospective

The Khmer Rouge entered Phnom
Penh on April 17, 1975. It was the
eve of the 11th birthday of an acclaimed
Cambodian filmmaker Rithy Panh. On
that night he and his fellow Cambodians
slumped into a four years long nightmare.
Traces of this nightmare are evident
even in a contemporary Cambodia. The
tragedy of R. Panh’s motherland became
his personal tragedy. No surprise his
films can be characterized as an effort
to recover or recreate a missing image
of this tragedy. However, R. Panh doesn’t
intend to judge or moralize. He believes
that cinema can break the silence that
surrounds inconvenient topics, give
a sense to the departed and remind us
that sooner or later the truth will be
exposed.
Programme presented by the Embassy of
France and French Institute in Lithuania.
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Rithy Panho
retrospektyva

1975 m balandžio 17 dieną į Kambodžos
sostinę Pnompenį įžengė Raudonieji
khmerai. Iki vienuolikto gimtadienio
Rithy Panhui, bene garsiausiam iš
Kambodžos kilusiam kino režisieriui,
buvo likusi viena diena. Tąnakt
jis ir milijonai paprastų Kambodžos
gyventojų paniro į ketverius metus
trukusį košmarą, kurio padariniai
šalyje jaučiami iki šių dienų.
Kambodžos tragedija virto asmenine
režisieriaus tragedija. Tai atsispindi
ir jo kuriamuose filmuose. Kiekvienas
iš penkių retrospektyvoje rodomų
filmų pasižymi pastanga atkurti tai,
kas atrodo negrįžtamai prarasta.
Tačiau R. Panhas nesiekia teisti ar
moralizuoti. Jis tiki, kad būtent kinas
gali praskleisti tylos uždangą, įprasminti
mirusiųjų atminimą ir priminti, kad tiesa,
kad ir kaip stengtumeisi ją nuslėpti,
vis tiek anksčiau ar vėliau atsiskleis.
Programą pristato Prancūzų ambasada
ir Prancūzų institutas Lietuvoje.
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Saitas 2
Site 2

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Rithy Panh

Kambodža, Prancūzija / Cambodia, France

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

1989 / 90 min.

Jacques Bouquin

Cenzas: V / G

MONTAŽAS / EDITING: Andrée Davanture
PRODIUSERIS / PRODUCER: Jacques Bidou

Kalba / Language: khmerų / Khmer
Subtitrai / Subtitles: lietuvių / Lithuanian

1979 m. vietnamiečių armija iš
valdžios išstūmė Raudonuosius
khmerus. Pasinaudodamas suirute,
Rithy Panhas pabėgo į Tailandą, kur
atsidūrė pabėgėlių stovykloje. 1989
m., būdamas 25 metų, jis vėlei grįžta
į Tailando ir Kambodžos pasienį, į
didžiausią pabėgėlių stovyklą „Saitas
2“. Tik šįsyk – filmuoti savo debiutinio
filmo, kuriame atskleidžia pabėgėlių
stovyklos kasdienybę, persmelktą
nostalgijos ir apatiško laukimo.
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In 1979 Vietnamese army invaded
Cambodia and started a fight with the
Khmer Rouge. During the upheaval
Rithy Panh managed to escape to
Thailand where eventually he ended
up in the refugee camp. In 1989 he
returns to the borderland and starts
shooting his debut film in the biggest
refugee camp called Site 2. Rithy
Panh’s film reveals the passivity of the
day-to-day life in the refugee camp
and invites to think about the meaning
of this place.

S21: Raudonųjų khmerų mirties mašina
S-21, la machine de mort Khmère rouge
S21: The Khmer Rouge Death Machine

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Rithy Panh

Kambodža, Prancūzija / Cambodia, France

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY:

2003 / 101 min.

Rithy Panh, Prum Mesa

Cenzas: N-16 / R

MONTAŽAS / EDITING: Isabelle Roudy,
Marie-Christine Rougerie

Kalba: / Language: khmerų / Khmer

PRODIUSERĖS / PRODUCERS:

Subtitrai: / Subtitles: / lietuvių / Lithuanian

Cati Couteau, Dana Hastier

S21 – kalėjimas, veikęs Pnompenyje
valdant Pol Potui. Per ketverius
metus, siekdami išgauti netikrus
prisipažinimus, kalėjimo prižiūrėtojai
(daugelis jų – nepilnamečiai)
nukankino ir nužudė daugiau nei
10 tūkst. žmonių. Visgi keliems
kaliniams pavyko išsigelbėti.
Du iš jų – Van Nathas ir Chum
Mey’us – filme grįžta į buvusią
kalinimo vietą (dabar – genocido
muziejų) ir stoja akistaton su
kankintojais, kurie šiandien save
laiko aplinkybių |aukomis.

S21 is the former security prison in
Phnom Penh under the Pol Pot regime.
From 1975 till 1979 thousands of
people were tortured and executed
by guards who were at that time only
teenagers. Only a handful of prisoners
managed to survive the imprisonment.
Two of them, Van Nath ir Chum Mey,
return to S21 (now the museum of
genocide) and confront their former
captors who also see themselves as
the victims of circumstances.
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Žarijos nevyniojamos į popierių
Le papier ne peut pas envelopper la braise
Paper Cannot Wrap Up Embers

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Rithy Panh

Kambodža, Prancūzija / Cambodia, France

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY:

2007 / 90 min.

Rithy Panh, Prum Mesa

Cenzas: N-16 / R

MONTAŽAS / EDITING: Marie-Christine Rougerie
PRODIUSERĖ / PRODUCER: Catherine Dussart

Kalba: / Languege: khmerų / Khmer
Subtitrai: / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Nors prostitucija Kambodžoje yra
uždrausta, šis nelegalus verslas,
kasmet įtraukiantis daugybę moterų,
atvykusių ieškoti laimės į Pnompenį,
vis vien klesti. Kas dėl to kaltas? Plačiai
paplitęs skurdas, Raudonųjų khmerų
tironija, o gal pabėgėlių stovyklos?
„Liežuvis rangosi, o tu gyveni arba
miršti“, – daugiaprasmiškai atsako
viena filmo veikėjų.
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The film portrays a daily life of
Cambodian women who are selling
their bodies in order to survive yet
another day in Phnom Penh. Even
though, prostitution is officially
forbidden in Cambodia, it is still
very prevalent. Who is to blame?
Widespread destitution, the tyranny
of the Khmer Rouge which devastated
whole country or maybe refugee
camps? “The tongue wriggles, you
live or you die”, enigmatically
answers one of the film’s character.

Dingęs atvaizdas
L’Image manquante / The Missing Picture

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Rithy Panh

Kambodža, Prancūzija / Cambodia, France

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHY:

2013 / 92 min.

Prum Messa, Rithy Panh

Cenzas: V / G

MONTAŽAS / EDITING: Rithy Panh,
Marie-Christine Rougerie

Kalba / Language: prancūzų / French

PRODIUSERĖ / PRODUCER: Catherine Dussart

Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

„Daug metų ieškojau dingusio atvaizdo
– nuotraukos, kurią nufotografavo
Raudonieji khmerai, kai 1975–1979
metais valdė Kambodžą... [...] Tuščiai
ieškojau jo archyvuose, senuose
laikraščiuose, Kambodžos kaimuose.
Šiandien aš žinau: šis atvaizdas
pradingo. [...] Todėl aš jį sukūriau.
Tai ne tik atvaizdas, ne unikalaus
vaizdinio ieškojimas, bet paties
ieškojimo vaizdinys – tam sąlygas
sudaro kinas.“

“For many years, I have been looking
for the missing picture: a photograph
taken between 1975 and 1979 by the
Khmer Rouge when they ruled over
Cambodia... […] I searched for it vainly
in the archives, in old papers, in the
country villages of Cambodia. Today
I know: this image must be missing.
[…] So I created it. What I give you
today is neither the picture nor the
search for a unique image, but the
picture of a quest: the quest that
cinema allows.”
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Tremtis
Exil / Exile

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Rithy Panh

Kambodža, Prancūzija / Cambodia, France

OPERATORIAI / CINEMATOGRAPHERS:

2016 / 78 min.

Rithy Panh, Mesat Prum

Cenzas: N-13 / PG

MONTAŽAS / EDITING: Rithy Panh
PRODIUSERĖ / PRODUCER: Catherine Dussart

Kalba / Language: prancūzų / French
Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Kai 1975 m. į Pnompenį įsiveržė
Raudonieji khmerai, Rithy Panhas
su savo šeima, pavadinti „naujaisiais
žmonėmis“, tapo tremtiniais savo
pačių šalyje: režimas išvarė daugumą
Kambodžos sostinės gyventojų į
provinciją „persiauklėti“. Po ketverių
metų Rithy Panhui pavyko pabėgti
į Tailandą, o vėliau – ir į Prancūziją.
Praradęs tėvynę, šeimą, vaikystę,
Rithy Panhas atranda užuovėją kine –
vietoje, kuri priima visus amžinus
tremtinius.
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In the spring of 1975 The Red Khmers
invaded Phnom Penh. Rithy Panh
along with his family were called
“new people” and became the exiles
in their own country. After four years
of suffering under the Pol Pot’s regime
Rithy Panh managed to escape to
Thailand and eventually – to France
where he became a film-maker.
After losing his fatherland, family and
childhood Rithy Panh found a refuge
in cinema: in a place which embrace
all eternal exiles.

71

Filmai,
padedatys augti
Films that
help you grow
Šioje programoje pristatomi
dokumentiniai filmai jauniausiems
„Nepatogaus kino“ žiūrovams.
Šie filmai kalba apie sudėtingas
problemas ir galimus jų sprendimo
būdus iš vaikų ir jaunimo
perspektyvos.
This programme is dedicated to
the youngest “Inconvenient films”
audience. Films that speak about
complicated issues and possible
solutions from kids’ and youth’s
perspective.
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Du pasauliai
Dwa światy / Two Worlds

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Maciej Adamek

Danija, Sirija / Denmark, Syria

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY:

2017 / 104 min.

Mateusz Skalski

Cenzas: N-16 / R

MONTAŽAS / EDITING: Sławomir Goździk
PRODIUSERIS / PRODUCER: Jacek Kucharski

Kalba / Language: lenkų / Polish
Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English

Vienoje šeimoje – du būdai suvokti
pasaulį. Dvylikametė Laura tampa
savo tėvų lūpomis ir ausimis. Kurtiems
tėvams mergaitė padeda susikalbėti
su likusiu pasauliu, nemokančiu gestų
kalbos. Laura užsakinėja anglis žiemai,
padeda tėvams nusipirkti mobiliuosius
telefonus, nors dažnai ji tenori plepėti
su draugėmis pievoje ar žaisti „The
Sims“. Filme ji tampa jautria tarpininke,
leidžiančia priartėti žiūrovams prie
kitokios kasdienybės
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Three people, two ways of perceiving
reality and one family. The film is
a portrait of deaf parents and their
12-year old daughter. Laura takes
on the role of her father and mother’s
mouths and ears helping them
in everyday activities, such as, for
example, buying coal. In the film she
is also the medium that, with empathy,
introduces the spectator to the daily
life of people with disabilities.

Džo smuikas
Joe’s Violin

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Kahane Cooperman

JAV / USA / 2016 / 24 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY: Bob Richman

Cenzas: V / G

MONTAŽAS / EDITING: Amira Dughri,
Andrew Saunderson

Kalba / Language: lietuvių / Lithuanian

PRODIUSERIAI / PRODUCERS:

Subtitrai / Subtitles: nėra / none

Kahane Cooperman, Raphaela Neihausen

Paauglės Briannos ir septyniasdešimtmečio Džo likimus suveda
smuikas ir meilė muzikai. Lenkijoje
gimęs Džo Feingoldas išgyveno
karą ir prieš emigruodamas į JAV
1947 m. sendaikčių turguje nusipirko
smuiką, kuriuo grojo ligi sušlubavo
sveikata. Nebegalėdamas ilgiau
naudotis instrumentu, Džo padovanoja
jį organizacijai, dirbančiai vargšų rajonuose. Išskirtinis smuikas atitenka
Briannai, kuri greitai pajunta ypatingą
ryšį su instrumentu ir jo istorija.

We watch as the life stories of Joe
and 12-year-old Brianna become
intertwined. Joe Feingold was born
in Poland, he survived the war and
just before immigrating to the USA
in 1947, he found a violin at a flea
market. Now he can no longer play
due to ill health, so he decides to
donate his violin to an organization
that distributes old instruments to
children in destitute neighborhoods.
Brianna receives the violin, this leads
to a beautiful new friendship.

Filmą pristato fondas EVZ ir Geros valios fondas.

Presented by EVZ Foundation and
Good Will Foundation.
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Lagūna
La Laguna

REŽISIERIUS / DIRECTOR: Aaron Schock

Meksika, JAV / Mexico, USA / 2016 / 40 min.

OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHY: Aaron Schock

Cenzas: V / G

PRODIUSERIS / PRODUCER: Aaron Schock
Kalba: / Language: lietuvių / Lithuanian
Subtitrai / Subtitles: anglų / English

Brolių majų Yu’uk ir José pasaulis
atrodo magiškas – dienas jie leidžia
žvejodami ir žaisdami atogražų
miškuose, pietinėje Meksikos dalyje.
Surasti šeimai maisto berniukams
vieni juokai, palyginus su ispanų
kalbos pamokomis. Šeimai susiduriant
su sunkumais, vienintele šeimos viltimi
tampa Yu’uk kelionė į nepažįstamą ir
menkai suprantamą šiuolaikinį pasaulį.
Tai įtraukiantis ir vizualiai pribloškiantis
pasakojimas apie laisvę ir į užribį
nustumtos kultūros vertę.

Set within the rainforests of southern
Mexico, La Laguna tells the story of a
Mayan boy’s remarkable journey from
childhood to adolescence. While Yu’uk
and his younger brother José enjoy
a childhood of uncommon freedom in
the jungle, Yu’uk’s family’s problems
begin to mount and leaving his village and his beloved younger brother may be his family’s only hope.

Filmą pristato fondas EVZ ir Geros valios fondas.

Presented by EVZ Foundation and
Good Will Foundation.
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Nemokami ir legalūs dokumentiniai
filmai apie vaikams svarbias problemas.
Mokytojams ir edukatoriams bei jų
mokiniams.
www.nepatogauskinoklase.lt
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2017 Festivalio renginiai / 2017 Festival Events

„NEPATOGAUS KINO“
RENGINIAI VILNIUJE
IR KAUNE

“INCONVENIENT FILMS”
EVENTS IN VILNIUS
AND KAUNAS:

Spalio 12 d, 19.00 val.
„Forum Cinemas Vingis“, Vilnius

October 12, 7 pm
„Forum Cinemas Vingis“, Vilnius

tarptautinio žmogaus teisių kino
festivalio „Nepatogus kinas“
atidarymas.

opening ceremony of the International
Human Rights Documentary Film
Festival “Inconvenient Films”.

Spalio 12–22 d.
„Forum Cinemas Vingis“, Vilnius

October 12-22,
“Forum Cinemas Vingis”, Vilnius

paroda „Lietuvos tėčiai“.

exhibition “Lithuanian Fathers”.

Spalio 13 d.,19.00 val.
ŠMC, Vilnius

October 13, 7 pm
Contemporary Arts Centre, Vilnius

diskusija „Nelegali bendruomenė,
arba kaip Lietuvoje gyvena translyčiai
žmonės?“

discussion “Illegal Community or How
Transgender People Live in Lithuania”.

Spalio 13 d., 22.00 val.
baras „Paviljonas“, Vilnius.

October 13, 10 pm,
bar “Paviljonas”, Vilnius

vakarėlis „Nepatogi muzika #3 su
Gender Wrongs“.

party “Inconvenient Music with
Gender Wrongs”.

Spalio 17 d., 18:30 val. „
„Forum Cinemas Vingis“, Vilnius

October 17, 6.30 pm,
“Forum Cinemas Vingis”, Vilnius

„Nepatogaus kino“ animacijos apie
smurtą šeimoje pristatymas ir diskusija
„Smurtas šeimoje: kaip sumažinti jo
mastą ir tinkamai apsaugoti aukas?“

official launch of the animation against
domestic violence and discussion
“Domestic Violence: How to Decrease
Its’ Scale and Protect Victims?”

Spalio 17 d., 19.00 val.
„Romuva“, Kaunas

October 17, 7 pm,
“Romuva”, Kaunas

tarptautinio žmogaus teisių kino
festivalio „Nepatogus kinas“
atidarymas.

opening of the International Human
Rights Documentary Film Festival
“Inconvenient Films”.
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Spalio 18 d., 18:30 val.
„Romuva“, Kaunas

October 19, 6.30 pm,
“Cinamon”, Kaunas

diskusija „Smurtas šeimoje: kaip
sumažinti jo mastą ir tinkamai
apsaugoti aukas?“

discussion “Domestic Violence:
How to Decrease Its’ Scale and
Protect Victims?”

Spalio 18 d., 18:30 val.
ŠMC, Vilnius

October 19, 7 pm,
Contemporary Arts Centre, Vilnius

diskusija „Susitinka politika, menas ir
aktyvizmas“.

discussion “Politics Meets Arts
and Activism”.

Spalio 19 d., 18.30 val.,
„Cinamon“, Kaunas

October 19, 6.30 pm,
“Cinamon”, Kaunas.

diskusija „Rasizmas. Neapykanta.
Saugumas. Ar Kaune galima gyventi?“

discussion “Racism. Hatred. Security.
Can one live in Kaunas?”

Spalio 19 d., 19.00 val.
Rinktinės g. 2, Vilnius

October 19, 7 pm,
Rinktinės str. 2, Vilnius

Eko-akustikos kompozitoriaus ir
tyrinėtojo Davido Monacchio paskaita
„Išnykimo fragmentai“.

Eco-acoustic composer and researcher
David Monacchi presents his project
“Fragments of Extinction”.

Spalio 19 d., 19.00 val.
ŠMC, Vilnius

October 19, 7 pm,
Contemporary Arts Centre, Vilnius

interaktyvaus dokumentinio projekto
„ŽYMĖS: Pereiti praeitį“ apie tremtį ir
ekspedicijos „Lapteviečių pėdomis“
pristatymas.

interactive documentary project
“TRACES: Traversing the Past”.

Spalio 20 d., 19.00 val.
„Forum Cinemas Vingis“, Vilnius

October 20, 7 pm,
“Forum Cinemas Vingis”, Vilnius

tarptautinio žmogaus teisių kino
festivalio „Nepatogus kinas“
uždarymas Vilniuje.

closing ceremony of the International
Human Rights Documentary Film
Festival “Inconvenient Films” in Vilnius.

Spalio 22 d., 18.00 val.
„Romuva“, Kaunas

October 22, 6 pm,
“Romuva”, Kaunas

interaktyvaus dokumentinio projekto
„ŽYMĖS: Pereiti praeitį“ apie tremtį
ir ekspediciją „Lapteviečių pėdomis“
pristatymas.

interactive documentary project
“TRACES: Traversing the Past”.
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„NEPATOGUS KINAS“
KITUOSE MIESTUOSE

“INCONVENIENT FILMS”
EVENTS IN OTHER TOWNS

Spalio 25 d.
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje,
Tauragėje ir Utenoje

October 25,
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys,
Tauragė and Utena

žmogaus teisių kino festivalis
„Nepatogus kinas“ atidaromas
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje,
Tauragėje ir Utenoje.

opening of the “Inconvenient Films” in
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Tauragė
and Utena.

Spalio 25 d., 17:30 val.
Birutės Baltrušaitytės
viešoji biblioteka, Tauragė

October 25, 5.30 pm,
Birutės Baltrušaitytės public library,
Tauragė

diskusija „Smurtas šeimoje: kaip
sumažinti jo mastą ir tinkamai
apsaugoti aukas?“

discussion “Domestic Violence:
How to Decrease Its’ Scale and
Protect Victims?”

Spalio 25-29 d.
„TAURAPILIS“, Utena

October 25-29 exhibition “Lithuanian
Fathers”, „TAURAPILIS“, Utena

paroda „Lietuvos tėčiai“.

exhibition “Lithuanian Fathers”.

Spalio 26 d., 17.30 val.
„Garsas“, Panevėžys

October 26, 5.30 pm,
„Garsas”, Panevėžys

diskusija „Ką apie Lietuvą
pasako ankstyvų gimdymų
statistika?“

discussion “What Adolescent Birth
Rate Says About Lithuania As a
Country?“

Spalio 26 d., 18.00 val.
Klaipėdos kultūros fabrikas, Klaipėda

October 26, 6 pm,
Klaipėda Culture Factory, Klaipėda

diskusija „Smurtas šeimoje:
kaip sumažinti jo mastą ir
tinkamai apsaugoti aukas?“

discussion “Domestic Violence:
How to Decrease Its’ Scale and
Protect Victims?”

Spalio 26 d., 19.00 val.
Chaimo Frenkelio vila, Šiauliai

October 26, 7 pm,
Chaimo Frenkelio Villa, Šiauliai

diskusija „(Ne)specialūs žmonių
su proto negalia poreikiai ir jų
įgyvendinimas Šiauliuose“.

discussion “(Un)Special Needs of
People With Mental Disabilities and
Their Implementation in Šiauliai”.
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Spalio 27 d., 17.00 val.
„TAURAPILIS“, Utena

October 27, 5 pm,
„TAURAPILIS“, Utena

diskusija „Smurtas šeimoje:
kaip sumažinti jo mastą ir
tinkamai apsaugoti aukas?“

Discussion “Domestic Violence:
How to Decrease Its’ Scale and
Protect Victims?”

Spalio 27 d., 17.30 val.
Klaipėdos kultūros fabrikas, Klaipėda

October 27, 5.30 pm,
Klaipėda Culture Factory, Klaipėda

diskusija „Kalba be žodžių:
kokios kurčiųjų jaunimo galimybės
scenoje?“

discussion “Language With No Words:
What Are the Opportunities for
Hearing Impaired Youth on Stage?“

Spalio 28 d., 17.00 val.,
Klaipėdos kultūros fabrikas, Klaipėda

October 28, 5 pm,
Klaipėda Culture Factory, Klaipėda

interaktyvaus dokumentinio projekto
„ŽYMĖS: Pereiti praeitį“ apie tremtį ir
ekspedicijos „Lapteviečių pėdomis“
pristatymas.

interactive documentary project
“TRACES: Traversing the Past”.

Lapkričio 2 d.
Anykščiai, Marijampolė, Rokiškis,
Ukmergė ir Varėna

November 2,
Anykščiai, Marijampolė, Rokiškis,
Ukmergė and Varėna

žmogaus teisių kino festivalis
„Nepatogus kinas“ atidaromas
Anykščiuose, Marijampolėje,
Rokiškyje, Ukmergėje ir Varėnoje.

Opening of the “Inconvenient
Films” in Anykščiai, Marijampolė,
Rokiškis, Ukmergė and Varėna.

Lapkričio 4 d., 17.00 val.
Varėnos kultūros centras, Varėna

November 4, 5 pm,
Varėna cultural center, Varėna

interaktyvaus dokumentinio projekto
„ŽYMĖS: Pereiti praeitį“ apie tremtį ir
ekspedicijos „Lapteviečių pėdomis“
pristatymas.

interactive documentary project
“TRACES: Traversing the Past”.

Lapkričio 5 d., 16.00 val.
Ukmergės kultūros centras, Ukmergė

November 5, 4 pm,
Ukmergė cultural center, Ukmergė

interaktyvaus dokumentinio projekto
„ŽYMĖS: Pereiti praeitį“ apie tremtį
ir ekspediciją „Lapteviečių pėdomis“
pristatymas.

interactive documentary project
“TRACES: Traversing the Past”.
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Festivalio komanda / Festival Team

DIREKTORIUS
DIRECTOR
Gediminas Andriukaitis
KOORDINATORĖ
COORDINATOR
Justė Zavišaitė
FILMŲ PROGRAMOS KURATORĖ
PROGRAMMER
Mantė Valiūnaitė
PROGRAMOS SUDARYTOJAS
PROGRAMMER
Narius Kairys
RENGINIŲ KOORDINATORĖ
EVENTS COORDINATOR
Birutė Sabatauskaitė
KOMUNIKACIJOS VADOVĖ
HEAD OF COMMUNICATION
Dovilė Grigaliūnaitė
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KOORDINATORĖ
PR COORDINATOR
Virginija Vareikytė
SVEČIŲ KOORDINATORĖ
GUEST SERVICE
Ona Kotryna Dikavičiūtė
SAVANORIŲ KOORDINATORĖ
VOLUNTEER COORDINATOR
Emilija Zapolskaitė

EDUKACINĖS PROGRAMOS
KOORDINATORĖ
EDUCATIONAL PROGRAMME
COORDINATOR
Simona Gaidytė
FILMŲ VERTIMŲ KOORDINATORĖ
FILM TRANSLATION COORDINATOR
Austė Zdančiūtė
FILMŲ VERTIMŲ
KOORDINATORĖS ASISTENTĖ
FILM TRANSLATION
COORDINATOR’S ASSISTANT
Ignė Narbutaitė
KOPIJŲ TRANSPORTAVIMAS
PRINT TRAFFIC
Giedrius Kazlaukas,
Juta Kazlauskienė
KALBOS REDAKTORĖ
LANGUAGE EDITING
Gintarė Obelenė
FESTIVALIO ĮVAIZDŽIO KŪRĖJAI
FESTIVAL VISUAL IDENTITY
Eglė Vitkutė
Giorgio Ruggeri
nonsense.tv
Cineskope
Oro pagalvės
FESTIVALIO INTERNETO SVETAINĖ
FESTIVAL WEBSITE
Eglė Vitkutė, Giorgio Ruggeri
– dizainas / design
Marius Leiburas (InCube)
– programavimas / programming
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NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
SPECIAL THANKS TO
Eugenija Sutkienė, Eva Brazdžionytė, Detlef Gericke, Rada Šešič,
Mikas Žukauskas, Justinas Vancevičius, Dovilė Šarutytė, Migla Butkutė,
Simas Jakubauskas, Laura Pašilytė, Linas Kutavičius, Ieva Pakarklytė,
Dovilė Butnoriūtė, Ignas Kazlauskas, Mindaugas Morkūnas, Miglė
Pelakauskė, Gediminas Šiaulys, Mindaugas Šmėga, Pijus Ganušauskas,
Šarūnas Zenkevičius, Justina Nemanytė, Vilma Raubaitė, Gediminas
Jakubka, Aleksej Sokolov, Aldona Bendoriūtė, Vytautas Narbutas,
ir daugiau, kaip šimtui festivalio savanorių.
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.
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.
Nepatogus kinas / Inconvenient Films
Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC)
Lithuanian Centre for Human Rights (LCHR)
A. Smetonos g. 5 - 311., LT-01115 Vilnius
www.nepatoguskinas.lt
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PAGRINDINIAI RĖMĖJAI
MAIN SPONSORS

PROGRAMŲ PARTNERIAI
PROGRAM PARTNERS

LYGIŲ GALIMYBIŲ
KONTROLIERIAUS TARNYBA

PAGRINDINIAI INFORMACINIAI PARTNERIAI
MAIN MEDIA PARTNERS
Festivalio radijas
Festival radio

Informaciniai partneriai
Media Partners

Festivalio barai
Festival bars

Gamybos namai
Production houses
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Instituciniai partneriai
Institutional partners

Partneriai
Partners
Festivalio vežėjas
Festival courier

Festivalio spaustuvės
Festival print houses

Festivalio viešbučiai
Festival hotels

Festivalio kava
Festival coffee
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Filmų rodyklė / Film Index
24 Ačiū už lietų 			
Thank you for the Rain
38 Afrikos perlas / The Pearl of Africa
25 Akimui / For Akheem
26 Amžinai tyri / Forever Pure
39 Aš nesu tavo Negras 		
I'm not Your Negro
27 Birmos posmai / Burma Story Book
28 Brexitanija / Brexitannia
29 Brolis Jakobas / Brother Jakob
10 Cemento skonis / Taste of Cement
46 Diena prie Drinos
A day on the Drina
67 Dingęs atvaizdas / The Missing Picture
72 Du pasauliai / Two Worlds
73 Džo smuikas / Joe's Violin
47 Flotelis Europa / Flotel Europe
32 Jūra jūra / El Mar la Mar
30 Gerasis paštininkas
The Good Postman
11 Kada nurims šis vėjas
When Will This Wind Stop
41 Kaip skamba tyla
Listen to the Silence
48 Keturi pasai / Four Passports
33 Kita pusė / The Other Side
12 Kita sienos pusė
The Other Side of the Wall
58 Kivalina / Kivalina
13 Komunija / Komunia
34 Kūdikių fabrikas / Motherland
74 Lagūna / La Laguna
14 Ledo ir nikelio mėnulis
A Moon of Nickel and Ice
15 Mano kūnas yra politiškas
My Body is Political
49 Mano nuosavas privatus karas
My Own Private War

50

Meilės gangsteris 			
Gangster of Love

31

Mūšiai už uždarų durų 		
Intimate Battles

16

Neregio užrašai 			
Notes on Blindness

35

Nereikšmingas žmogus 		
An Insiginificant Man

17

Nėra kur slėptis 		
Nowehere to Hide

40

Normalus autistinis filmas 		
Normal Autistic Film

21

Nuošali žemė / Solitary Land

51

Pabėgėlio užrašai: Serbistanas
LOGbook Serbistan

20

Paskutinis žmogus Alepe 		
Last Men in Aleppo

42

Pavainikė / A Bastard Child

52

Rezistencijos būgnai 		
Drums of Resistance

59

Rytojaus jūra / Sea Tomorrow

65

S21: Raudonųjų khmerų mirties mašina
S21: The Khmer Rouge Death Machine

64

Saitas 2 / Site 2

53

Sienos / Borders

43

Suaugėliai / The Grown-Ups

60

Sutemų choras / Dusk Chorus

18

Šmėklos klaidžioja po Europą
Spectres Are Haunting Europe

54

Tikrų vyrų filmas
Real Man’s Film

68

Tremtis / Exile

61

Tulė ir Tuvalu / Thule Tuvalu

66

Žarijos nevyniojamos į popierių
Paper Cannot Wrap Ember

19

Žinau, kad tu ten
I know you are there

