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SVEIKINIMO ŽODŽIAI
WELCOMING REMARKS
GEDIMINAS ANDRIUKAITIS
Festivalio direktorius
Festival Director

Brangūs „Nepatogaus kino“ bičiuliai,

Dear Friends of “Inconvenient Films”,

Šių metų festivalis man yra ypatingas.
Po dvylikos intensyvių „Nepatogaus
kino“ organizavimo metų likimas suteikė
progą stabtelėti. Šiandien visą savo laiką
skirdamas augančiai šeimai galiu pažvelgti
į festivalį kiek kitu kampu. Ir vaizdas,
kurį matau, kelia džiugesį ir pasitikėjimą.
Nors kiekvieni darbo prie festivalio
metai yra iššūkis, tačiau „Nepatogus kinas“
jau nebėra trapus saujelės išprotėjusių
žmogaus teisių aktyvistų rengiamas įvykis.
Šiandien už „Nepatogaus kino“ pavadinimo
slypi žiūrovų pasitikėjimas, dokumentinio
kino bendruomenės lūkesčiai, solidžių
institucijų palaikymas ir – svarbiausia –
gausi entuziastingų organizatorių
komanda. Tai kino, žmogaus teisių ir kitų
sričių ekspertai, kasmet sugebantys pajusti,
kas yra aktualu ir svarbu, užduoti reikiamus
klausimus apie mus supančią realybę. Tai
profesionalai, pasiryžę atkakliai ginti savo
tiesą, net jei pasakyti kažkam, jog „žemė
nėra plokščia“, reikės tūkstantąjį kartą.
Didžiuojuosi savo kolegomis ir sveikinu
su įspūdinga šių metų festivalio programa.
Gero festivalio!

This year’s festival is special. After twelve
intense years of organizing “Inconvenient
Films”, the fate gave me an opportunity to
stop. Today I can look at the festival from
a different angle, while spending my whole
time with my growing family. And the
image I see brings me joy and confidence.
While every year of the festival-related
work is a challenge, “Inconvenient Films”
is no longer an event organized by a
handful of crazy human rights activists.
Today behind the festival’s name stands
the trust of the viewers, the expectations
of the documentary cinema community,
the support of solid institutions and, most
importantly, the team of enthusiastic
organizers. These experts of cinema,
human rights and other fields trust their
gut feeling about what is relevant and
important right now, asking all the difficult
questions about the reality surrounding
us. These are professionals who are
determined to persevere in defending their
truth, even if telling someone that “the
Earth is not flat” will take a thousand times.
I am proud of my colleagues and
congratulate you on the impressive
programme of this year’s festival.
Enjoy!
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LIANA RUOKYTĖ-JONSSON
Lietuvos Respublikos
kultūros ministrė
Minister of Culture of the
Republic of Lithuania
Mieli festivalio organizatoriai
ir dokumentinio kino mylėtojai,

Dear Festival Organizers
and Documentary Lovers,

Pastarųjų metų įvykiai, prasidėję Holivude
ir sulaukę atgarsio visame pasaulyje, kinui
ir kultūrai apskritai buvo ypatingai svarbūs.
Per pasaulį nusiritusi #MeToo banga
mus privertė susimąstyti apie laikmečio
nebeatitinkančias dogmas, nelygybę ir
prievartą, kurios, deja, nėra svetimos jokiai
kultūrai ar visuomenei.
Ir nors „Nepatogus kinas“ šioms
temoms dėmesį skiria jau daugelį metų,
pastarųjų įvykių kontekste festivalis
tampa dar svarbesnis. Ar kilusi žmogaus
teisių banga pakeis mus supančią realybę,
priklauso tik nuo kiekvieno iš mūsų veiksmų.
Todėl kaip niekada aktualus yra „Nepatogaus
kino“ siekis priartinti žiūrovą prie žmogaus
teisių problematikos, inicijuoti diskusijas
„nepatogiomis“ temomis, kelti klausimus dėl
pagrįstų ir nepagrįstų baimių ar apeliuoti į
visuomenės tabu.
Džiaugiuosi, kad festivalis įsitvirtino kaip
svarbiausias dokumentinio kino renginys
Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Politiškas,
bendruomeniškas ir atviras visiems – tokį jį
matome jau dvylika metų. Praėjusiais metais
„Nepatogaus kino“ pradėta ir šiemet tęsiama
iniciatyva atverti kino teatrų duris žmonėms,
turintiems klausos ar regos negalią, yra itin
svarbi. Tikiuosi, kad ji taps impulsu užtikrinti
didesnį kultūros prieinamumą Lietuvoje.
„Nepatogus kinas“– vienas stipriausių ir
paveikiausių socialinių-kultūrinių projektų
Lietuvoje. Todėl džiaugiuosi, kad Kultūros
ministerija ne vienus metus svariai prisideda
prie jo raidos, ir dėkoju festivalio organizatoriams už ryžtą ir profesionalų darbą.

Recent events that started in Hollywood
and received worldwide response have been
particularly important for cinema and culture.
The wave of #MeToo that swept through the
world made us think about dogmas, inequality
and violence that, unfortunately, have been
present in every culture and society, yet no
longer are relevant to our Zeitgeist.
And while “Inconvenient Films” has been
focusing on these topics for many years, the
festival has become even more important in
the context of recent events. Whether the
wave of human rights will change the reality
around us depends only on our actions.
Therefore, the festival’s aim to raise human
rights issues, to initiate discussions on
“awkward” topics, to challenge reasonable
and unreasonable fears and to deal with
public taboos is relevant as ever.
I’m glad that “Inconvenient Films” has
become the main documentary film event
in Lithuania and the Baltic States. Political,
communal and open to all – the way it has
been for the last twelve years. The social
initiative to make cinema accessible to the
people with hearing or vision difficulties, which
the festival launched in the previous year, is
extremely important. I hope that it will be an
impetus for greater cultural accessibility in
Lithuania.
“Inconvenient Films” is one of the
strongest and most influential social and
cultural projects in Lithuania. Therefore,
I am glad that the Ministry of Culture has
been making a significant contribution to
its development, and want to say thank you
to the organizers of the festival for their
determination and professional work.

INCONVENIENT FILMS

5

LINAS LINKEVIČIUS
Užsienio reikalų ministras
Minister of Foreign Affairs

Brangūs „Nepatogaus kino“
organizatoriai ir festivalio svečiai,

Dear “Inconvenient Films”
Organizers and Festival Guests,

Šiais netikrų naujienų laikais, kai esame
verčiami abejoti pačiais akivaizdžiausiais
dalykais, ypač svarbu neprarasti vertybinio
kompaso. Lietuva stengiasi puoselėti
pamatines vertybes – žmogaus teises,
demokratijos, lygių galimybių principus,
kurie šiandien pasaulyje susiduria su
didžiuliais iššūkiais.
„Nepatogus kinas“ jau daugelį
metų yra tas renginys, kuriame galime
pasitikrinti ar judame teisinga kryptimi.
Ar einame gilesnio tarpusavio supratimo,
bendradarbiavimo ir solidarumo link, ar
renkamės įtarumo ir uždarumo kelią?
Ar pasyviai stebime, kai visas pasaulis
susiduria su didėjančios socialinės
nelygybės, populizmo, radikalėjimo ir
klimato kaitos iššūkiais, ar, priešingai,
imamės veiksmų šiems reiškiniams įveikti?
Neabejoju, šių metų festivalyje galėsime
išvysti ne vieną įkvepiantį pavyzdį, kaip vieno
žmogaus pasirinkimas gali pakeisti pasaulį.
Sveikinu visus 12-ojo tarptautinio
žmogaus teisių dokumentinio kino
festivalio dalyvius ir džiaugiuosi, kad
Užsienio reikalų ministerija ne vienerius
metu svariai prisideda prie šio unikalaus
ir svarbaus projekto.

In the times of fake news, when we are
forced to question the most obvious things,
it is especially important not to lose your
value compass. Lithuania strives to cherish
the fundamental values – human rights,
democracy, equal opportunities, which
today face major challenges worldwide.
For many years “Inconvenient Films”
has been the event which helped us
check whether we are moving in the right
direction. Are we moving towards deeper
mutual understanding, cooperation and
solidarity, or do we choose the path of
suspicion and closure? Are we passively
watching while the whole world faces the
challenges of growing social inequalities,
populism, radicalization and climate
change, or are we taking actions to
overcome these phenomena? I am sure that
at this year’s festival, we will be able to see
some inspirational examples of how one
man’s choice can change the world.
Congratulations to all participants
of the 12th international human rights
documentary film festival. I am glad
that the Ministry of Foreign Affairs has
contributed significantly over many years
to this unique and important project.

6

NEPATOGUS KINAS

REMIGIJUS ŠIMAŠIUS
Vilniaus miesto meras
Mayor of Vilnius City

Mieli „Nepatogaus kino“
žiūrovai ir organizatoriai,

Dear “Inconvenient Films”
Viewers and Organizers,

Kaip ir daugelis vilniečių, nepaprastai
džiaugiuosi gatvėje išvysdamas „Nepatogaus
kino“ plakatą. Kasmet vis kitokį, nerimstantį,
ieškantį naujų raiškos formų ir būdų, kaip
paskatinti savo žiūrovą iš naujo atrasti
dokumentinį kiną, kitomis akimis pažvelgti
į mus supančią realybę.
Kartu man tai ženklas, kad Vilnius ir
vėl išryškėja Europos dokumentinio kino
pasaulio žemėlapyje, tampa kino kūrėjų,
visuomenininkų, žmogaus teisių aktyvistų
iš viso pasaulio traukos centru. Bent keletui
dienų šie labai skirtingų patirčių žmonės
apjungiami bendram pokalbiui ir šia prasme
„Nepatogus kinas“ yra iš tiesų unikalus
festivalis. Vilniaus miestui, kuriame nuo
senų laikų persipina įvairios kultūros, įvairūs
požiūrio taškai, tokių diskusijų buvimas yra
artimas ir ypatingai svarbus.
Ieškoti atsakymų į išties „nepatogius“
klausimus – nėra lengvas uždavinys. Todėl
matydamas pilnas sales žiūrovų negaliu
atsistebėti festivalio rengėjų užsispyrimu
ir profesionalumu.
Linkiu prasmingo ir sėkmingo renginio!

Like so many people of Vilnius, I feel
really excited each time I see the poster of
“Inconvenient Films” somewhere on the
street. Every year it’s different, restlessly
seeking new forms of expression and ways
to encourage the viewers to rediscover
documentary cinema and look at the
surrounding reality with new eyes.
To me it also signifies that Vilnius is
reemerging on the map of the European
documentary world and becoming the
center of attraction for filmmakers,
publicists, and human rights activists from
all over the world. For at least a few days,
these people of very different experiences
join the conversation, and in this sense
“Inconvenient Films” is a truly unique
festival. For the city of Vilnius, where
various cultures and different views have
been merging since ancient times, such
discussions are relevant and extremely
important.
Finding answers to really “inconvenient”
questions is not an easy task. As the
cinema is full of people, I can only admire
the stamina and professionalism of the
festival organizers.
I wish you all a meaningful and
successful event!

INCONVENIENT FILMS
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ŽIURI / JURY
WIELAND SPECK
Kino festivalio „Berlinalė“
programos „Panorama“ vadovas
Head of Berlinale Panorama
programme
DIANA TABAKOV
Tarptautinės VOD platformos
„Doc Alliance Films“ filmų
platinimo veiklos vadovė
Head of acquisitions at the
international VOD platform
Doc Alliance Films
KONRAD WIRKOWSKI
Žmogaus teisių kino festivalio
Lenkijoje „Watch Docs“
vyr. programos sudarytojas
Programming director of the
Human Rights film festival in
Poland Watch Docs
BARBARA WURM
Kino kritikė, kino kuratorė
ir akademikė / Film critic,
programmer and academic

DOMINIC GAGNON
Dokumentinių filmų kūrėjas
Documentary filmmaker
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INTERNATIONAL
COMPETITION

The International Competition programme is dedicated
exclusively to aspiring filmmakers who made their first
or second feature documentary. Films are selected
considering their 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
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KONKURSINĖ
PROGRAMA

Konkursinė „Nepatogaus kino“ programa skirta
debiutuojantiems kino režisieriams, sukūrusiems pirmą
arba antrą ilgo metro dokumentinį filmą. Programa
sudaryta atsižvelgiant į meninę filmų vertę, aktualių,
žmogaus teises liečiančių temų atskleidimą ir kūrėjų
profesionalumą bei novatoriškumą.
Festivalio konkursinės programos prizo steigėjas –
advokatų kontora

INCONVENIENT FILMS
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ALKANŲ DVASIŲ SALA
ISLAND OF THE HUNGRY GHOSTS

Režisierė / Director:
GABRIELLE BRADY

Vokietija, Jungtinė Karalystė, Australija, JAV
Germany, United Kingdom, Australia, USA 2018

Operatorius / Cinematography:
MICHAEL LATHAM

Prodiuseriai / Producers:
ALEX WADOUH, SAMM
HAILLAY, ALEX KELLY, GIZEM
ACARLA, GABRIELLE BRADY

Montažas / Editing:
KATHARINA FIEDLER

Kalbos / Languages:
ANGLŲ, PRANCŪZŲ, PERSŲ,
KINŲ / ENGLISH, FRENCH,
FARSI, CHINESE
Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Indijos vandenyne esančioje Kalėdų
saloje kiekvienais metais milijonai
sausumoje gyvenančių krabų migruoja
veistis iš džiunglių į vandenyną. Šiose
džiunglėse Australijos valdžia yra
įsteigusi ir griežto režimo pabėgėlių
centrą, kuriame tūkstančiai žmonių
laukia savo lemties. Vienintelis jų ryšys
su išoriniu pasauliu yra psichologė Poh
Lin Lee – šio gražaus ir liūdno Gabrielle
Brady filmo, kuriame fikcija persipina
su realybe, protagonistė.
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94 min.
Cenzas: N-7 / PG

Christmas Island in the Indian
Ocean is inhabited by land crabs
which every year migrate in their
millions from the jungle to the sea.
The same jungle hides a high-security
Australian detention centre where
thousands of asylum seekers have
been locked away indefinitely. Their
only connection to the outside world
is trauma counsellor Poh Lin Lee –
protagonist of this beautiful and sad
film which masterfully intertwines
fiction with reality.

NEPATOGUS KINAS

KONKURSINĖ PROGRAMA

APIE TĖVUS IR SŪNUS
OF FATHERS AND SONS

Režisierius / Director:
TALAL DERKI

Vokietija, Libanas, Kataras, Sirija
Germany, Lebanon, Qatar, Syria 2017

98 min.
Cenzas: N-13 / PG

Operatorius / Cinematography:
KAHTAN HASSOUN

Prodiuseriai / Producers:
ANSGAR FRERICH, EVA
KEMME, TOBIAS N. SIEBERT,
HANS ROBERT EISENHAUER

Kalbos / Languages:
ARABŲ / ARABIC

Montažas / Editing:
ANNE FABINI

Filmą pristato Giotės Institutas
Vilniuje / Presented by Goethe
Institut Vilnius

Kaip ir savo ankstesniame filme
„Sugrįžimas į Homsą“, dokumentinio
kino kūrėjas Talalas Derki sugrįžta į
gimtąją Siriją ir dvejus metus, įgijęs
pasitikėjimą, praleidžia kartu su
džihadistų grupuotės „Al-Nusros“
kovotojo Abu Osamos šeima. Filmas,
nukeliantis žiūrovą į karo krečiamą šalį,
pasakoja apie dvylikametį Aymaną ir
trylikametį Osamą – du brolius, kurie,
kaip tikimasi, paseks islamo kalifatą
siekiančio įkurti tėvo pėdomis.

INCONVENIENT FILMS

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ SPEC. TITRAI,
ANGLŲ / LITHUANIAN,
ENGLISH

As in his previous film Return to Homs,
Syrian documentary filmmaker Talal
Derki returns to his homeland and
becomes part of life in a war zone.
For more than two years he lives with
the family of Abu Osama, an Al-Nusra
fighter in a small village in northern
Syria, focusing his camera mainly on
the children. Talal Derki sets out to
capture the moment when the children
have to let go of their youth and are
finally turned into Jihadi fighters.

INTERNATIONAL COMPETITION
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AŠ PRISIMENU VARNAS
I REMEMBER THE CROWS

Režisierius / Director:
GUSTAVO VINAGRE

Brazilija / Brasil
2018

82 min.
Cenzas: V / G

Operatorė / Cinematography:
CRIS LYRA

Prodiuseris / Producers:
RODRIGO CARNEIRO

Kalbos / Languages:
PORTUGALŲ / PORTUGUESE

Montažas / Editing:
RODRIGO CARNEIRO

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ SPEC. TITRAI,
ANGLŲ / LITHUANIAN,
ENGLISH

Paprastutis vienos bemiegės nakties
pasakojimas – japoniškas šaknis
turinčios brazilės Júlios Katherine,
transmoters su rosé taure rankoje,
portretas. Vieno gyvenimo istorija,
paženklinta užgaulių, transformacijos
ir kančių, bet jų neapibrėžta, nes šalia
visada yra juokas, šeima, kinas. Žiūrėti
į tekančią saulę – lyg žiūrėti dar vieną
filmą: suteikia jaukumo, energijos, vilties.
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A very simple story of one sleepless
night. A portrait of Júlia Katherine,
a Nipo-Brazilian trans woman with a
glass of rosé in her hand. A story of
one life, which is marked by abuses,
transition and suffering, but never
defined by them, as long as there is
humour, family, and cinema. When you
watch the sun rising in the morning,
it’s like watching another movie – it
gives you comfort, energy, and hope.

NEPATOGUS KINAS

KONKURSINĖ PROGRAMA

DŽAMILIA
DJAMILIA

Režisierė / Director:
AMINATOU ECHARD

Kirgizija, Prancūzija
Kirghizia, France 2018

84 min.
Cenzas: V / G

Operatorė / Cinematography:
AMINATOU ECHARD

Prodiuserė / Producer:
LAURENCE REBOUILLON

Montažas / Editing:
AMINATOU ECHARD

Filmą pristato Prancūzijos
ambasada ir Prancūzų institutas
Lietuvoje / Presented by
Embassy of France and French
Institute of Lithuania

Kalbos / Languages:
KIRGIZŲ, UZBEKŲ, RUSŲ,
ANGLŲ, PRANCŪZŲ /
KIRGHYZ, UZBEK, RUSSIAN,
ENGLISH, FRENCH

1958 m. garsiausias kirgizų rašytojas
Čingizas Aitmatovas parašė apysaką
„Džamilia“, kuri pasakoja apie paklususią savo širdies balsui ir nepabūgusią
sulaužyti patriarchalinių tradicijų jauną
moterį. Prancūzų režisierė Aminatou
Echard su Super-8 juostine kamera
leidžiasi į kelionę po šiuolaikinę
Kirgiziją ieškoti Aitmatovo knygos
veikėjos. Pakeliui ji sutinka įvairaus
amžiaus ir pažiūrų moteris, kurios,
kalbėdamos apie Džamilią, atveria
duris ir į savo pasaulį.
INCONVENIENT FILMS

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Chingiz Aitmatov, the most famous
Kirghizian writer, in 1958 wrote a novel
“Djamilia” about a young woman
who decides to break with tradition
and elope with her great love. French
filmmaker Aminatou Echard with her
Super-8 camera sets off on a journey
through contemporary Kyrgyzstan in
search of the protagonist of Aitmatov’s
novel. On her way she meets several
generations of women who tell us
about their dreams, love, desires,
and freedom.

INTERNATIONAL COMPETITION
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ĮKALINTA MOTERIS
A WOMAN CAPTURED

Režisierė / Director:
BERNADETT TUZA-RITTER

Vengrija / Hungary
2017

89 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatorė / Cinematography:
BERNADETT TUZA-RITTER

Prodiuserės / Producers:
JULIANNA UGRIN,
VIKI RÉKA KISS

Kalbos / Languages:
VENGRŲ / HUNGARIAN

Montažas / Editing:
BERNADETT TUZA-RITTER,
NÓRA RICHTER

Mariš neturi dokumentų, nors
yra Vengrijos pilietė. Mariš neturi
pinigų, nors nuolatos dirba. Mariš turi
dukrą, tačiau negali su ja pasimatyti.
Mariš apskritai nieko negali – ji yra
šiuolaikinė vergė, kurios niekas taip
nebūtų ir pamatęs, jei jos su savo kino
kamera nebūtų pastebėjusi Bernadett
Tuza-Ritter (leidimą filmuoti Mariš
režisierė gavo užmokėjusi šiosios
šeimininkei). Bet ar to užteks, kad
Mariš išdrįstų ištrūkti iš kalėjimu
virtusių namų?
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Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Marish doesn’t have any document –
her ID was taken away. Marish doesn‘t
have money even though she works
all the time. Marish has a daughter
but she cannot meet her. Actually,
Marish cannot do anything – she is a
modern slave who has been exploited
for more than 10 years by a Hungarian
family. For a small fee Bernadett TuzaRitter got the permission to film the
unfortunate woman. Maybe in front of
camera Marish will find the courage to
free herself from this captivity?

NEPATOGUS KINAS

KONKURSINĖ PROGRAMA

KAI ATEINA KARAS
WHEN THE WAR COMES

Režisierius / Director:
JAN GEBERT

Čekija, Kroatija
Czech Republic, Croatia 2018

76 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
LUKÁŠ MILOTA

Prodiuseriai / Producers:
RADOVAN SÍBRT,
ALŽBĚTA KARÁSKOVÁ

Kalbos / Languages:
SLOVAKŲ / SLOVAK

Montažas / Editing:
JANA VLČKOVÁ

Filmą pristato Čekijos
Respublikos ambasada
Presented by Embassy
of the Czech Republic

„Bet koks viešumas yra geras
viešumas“, – teigia Peteris Švrčekas,
savimi pasitikintis jaunuolis, manąs,
kad jo kartai trūksta lyderių. Su keliais
bendraminčiais jis įkūrė „Slovakų
rekrutus“ – antieuropietiškų pažiūrų
organizaciją, rengiančią karinius
mokymus. Filmo režisieriui Janui
Gebertui pavyko užfiksuoti, kaip
iš kone vaikiškus karo žaidimus
organizuojančios grupelės žmonių
„Slovakų rekrutai“ virto politinių
ambicijų nestokojančia jėga.

INCONVENIENT FILMS

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

“There is no such thing as bad
publicity”, this is what Peter Švrček
thinks, self-confident young man
who believes that his generation
lacks leadership. With a few likeminded people, he has created the
‘Slovak Recruits’, which offer young
locals paramilitary training. Shot at
close quarters, this documentary
shows an almost improbable
development of this anti-European
organization from a group which
organises childish wargames to
an ambitious political force.

INTERNATIONAL COMPETITION
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KAMBODŽOS PAVASARIS
A CAMBODIAN SPRING

Režisierius / Director:
CHRIS KELLY

Kambodža, Didžioji Britanija
Cambodia, UK 2017

121 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatoriai / Cinematography:
CHRIS KELLY, LOUN SOVATH

Prodiuseris / Producer:
CHRIS KELLY

Kalbos / Languages:
CHMERŲ / KHMER

Montažas / Editing:
CHRIS KELLY

Filmą pristato Britų taryba
Presented by British Council

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

„Jei bandysime bėgti nuo problemų,
jos sekios mums iš paskos“, – sako
budistų vienuolis Luonas Sovathas
– vienas iš „Kambodžos pavasario“
protagonistų, stojęs akistaton su
korumpuota Kambodžos valdžia,
kuri, prisidengdama „ekonominiu
progresu“, siekia iškelti gyventojus
iš jų namų ir žemių. Šešerius metus
kurtas „Kambodžos pavasaris“ –
intymus ir drąsus filmas, atskleidžiantis sudėtingą šiuolaikinės
Kambodžos situaciją.
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“If we try to run away from our
problems, then our problems will
follow us,” says Venerable Luon
Sovath, one of the main characters
of “A Cambodian Spring”. Shot over
six years, the film is an intimate and
unique portrait of three people caught
up in the chaotic and often violent
development that is shaping modern
day Cambodia. “A Cambodian Spring”
is about the complexities and costs
both political and personal, of fighting
for what you believe in.

NEPATOGUS KINAS

KONKURSINĖ PROGRAMA

METEORAI
METEORLAR

Režisierius / Director:
GÜRCAN KELTEK

Olandija, Turkija
Netherlands, Turkey 2017

84 min.
Cenzas: V/G

Operatoriai / Cinematography:
FIRAT GÜLGEN, MUSTAFA
SEN

Prodiuseriai / Producers:
BURAK CEVIK,
GÜRCAN KELTEK

Kalbos / Languages:
KURDŲ, TURKŲ
KURDISH, TURKISH

Montažas / Editing:
FAZILET ONAT

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ / LITHUANIAN

Jie pasirodo naktį. Uždega deglus ir
prisimena tuos, kurie vaikščiojo tomis
gatvėmis. Dar kelios minutės ir miestas
užvers vartus, prasidės užtemimas.
Meteorai ima kristi naktį. Tarsi ne šio
pasaulio poetiški nespalvoti kadrai
vaizduoja kritinį turkų ir kurdų konflikto
momentą, dalį jų nufilmavo patys
pietryčių Turkijos gyventojai.

INCONVENIENT FILMS

They come at night. They light torches
and remember those who walked these
streets before them. In the coming
minutes, the city will be closed and an
eclipse will appear. At night, meteors
start to fall. Otherworldly and poetic
black and white images capture a
critical moment from the TurkishKurdish conflict, largely filmed with
disarming immediacy by Southeast
Turkish locals.

INTERNATIONAL COMPETITION

19

RABOT
RABOT

Režisierė / Director:
CHRISTINA VANDEKERCKHOVE

Belgija / Belgium
2017

93 min.
Cenzas: N-13 / PG

Operatorius / Cinematography:
FRANK SCHULTE

Prodiuseris / Producer:
PETER KRÜGER

Kalbos / Languages:
OLANDŲ / DUTCH

Montažas / Editing:
JAN VAN DER WEKEN

Filmą pristato Belgijos
Flandrijos regiono atstovybė
Presented by the General
Representation of the
Government of Flanders

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Projektuojant Raboto bokštus buvo
manoma, kad tai bus ideali vieta
apsigyventi mažai uždirbančioms
jaunoms šeimoms, tačiau ilgainiui
paaiškėjo, kad pastatai nebeatitinka
šiandienos pasaulio standartų,
todėl nuspręsta juos nugriauti.
Kaleidoskopiškas, savito ritmo
Christinos Vandekerckhove filmas
sutelkia žvilgsnį į daugiaaukščio
namo gyventojus ir jų kasdienį
gyvenimą likus keliems mėnesiams
iki priverstinio iškeldinimo.
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Initially Rabot towers in Ghent were
thought to be an ideal solution for low
income families but now they are seen
as something that doesn‘t fit in today’s
world. Christina Vandekerckhove‘s
kaleidoscopic film follows several
of the occupants during their final
months in one of the residential
towers before it is demolished,
brilliantly showing a micro cosmos
of contemporary Belgian society.

NEPATOGUS KINAS

KONKURSINĖ PROGRAMA

VIENIŠA THOMASO REIDO KOVA
THE LONELY BATTLE OF THOMAS REID

Režisierius / Director:
FEARGAL WARD

Airija / Ireland
2017

85 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
FEARGAL WARD

Prodiuseris / Producer:
LUKE MCMANUS

Kalbos / Languages:
ANGLŲ / ENGLISH

Montažas / Editing:
TADHG O’SULLIVAN

Filmą pristato
Airijos ambasada
Presented by Embassy
of Ireland

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ SPEC. TITRAI
LITHUANIAN

„Vieniša Thomaso Reido kova“
primena biblinį pasakojimą apie
Dovydą ir Galijotą. Šįsyk Dovydas
yra Thomasas, 55 metų ūkininkas
vienišius iš Airijos, o Galijotas –
kaimynystėje įsikūrusi amerikiečių
korporacija „Intel“, kuri eilę metų
gviešiasi į jo iš protėvių paveldėtą
žemę. Feargalo Wardo filmas,
originaliai derinantis dokumentinio
ir vaidybinio kino elementus – tai
istorija apie nesibaigiančią kovą už
prigimtinę žmogaus teisę rinktis
savo gyvenimo būdą.
INCONVENIENT FILMS

Thomas is a 55 year old Irish farmer
who lives and works the farm of
his ancestors. His neighbour is the
world’s largest manufacturer of
computer microchips which tries to
acquire his land. Thomas refuses to
sell his farm but finds his world in
turmoil as forces conspire to remove
him. What begins as a story of one
man’s struggle to hold on to his
way of life and land, transforms into
a universal exploration of a battle
between principle and power.

INTERNATIONAL COMPETITION
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PANORAMA

Panorama overviews the highlights of documentary
cinema in recent years. These films have extensively
travelled around the film festivals, won prestigious
awards and were highly praised by film critics.
They significantly differ in style but each story is
“inconvenient” in its own way.
Programme presented by
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NEPATOGUS KINAS

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 svarbus.
Programą pristato
INCONVENIENT FILMS
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BIXA TRAVESTY
BIXA TRAVESTY

Režisieriai / Directors: KIKO
GOIFMAN, CLAUDIA PRISCILLA

Brazilija / Brasil
2018

75 min
Cenzas: N-16 / R

Operatorė / Cinematography:
KARLA MENEGHETTI

Prodiuseriai / Producers:
KIKO GOIFMAN, EVELYN MAB

Kalbos / Languages:
PORTUGALŲ / PORTUGUESE

Montažas / Editing:
OLIVIA BRENGA

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Naudoti Mc Linn Da Quebrada
pasirodymams žodį „iššaukiantys“
būtų pernelyg akivaizdu. Nusistovėjusias normas ji nori ne tiesiog
perbraižyti, bet išjuokti ir paminti.
Jei tai šokiruoja – tuo geriau, nes
pagal atlikėją Bixa seksualumo ir
lyties spektrai per platūs, kad
laikytumės įsikibę tik siauros jų
dalies. Periferijoje lieka tikri,
skausmingi transseksualios moters
išgyvenimai, sceną užleidžiantys
jos pačios kūrybai. Tegul metaforos
kalba garsiau nei dokumentalizmas.
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The documentary follows Mc
Linn Da Quebrada, a black trans
woman, performer and activist
living in impoverished São Paulo.
Her electrifying performances
(with plenty of nudity) brazenly
take on Brazil’s hetero-normative
machismo.

NEPATOGUS KINAS

PANORAMA

BOLI BANA
BOLI BANA

Režisierius / Director:
SIMON GILLARD

Belgija / Belgium
2017

60 min.
Cenzas: N-16 / R

Operatorius / Cinematography:
SIMON GILLARD

Prodiuserė / Producer:
JULIE ESPARBES

Kalbos / Languages:
FULŲ / FULAH

Montažas / Editing:
NICOLAS RUMPI

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Boli Bana kaime vaikų perėjimas
į suaugusiųjų pasaulį nėra toks
paprastas kaip Vakarų pasaulyje.
Būti vyru ar moterimi reiškia savo
kūną paženklinti pagal senus papročius. Į pasaulį vaikišku žvilgsniu kol kas
žiūrintiems Amai ir Aisitai teks pereiti
įšventinimus, kuriuos patyrė jų tėvai,
seneliai ir proseneliai. Antropologiškas
žvilgsnis į ritualus ir tai, kaip žmogus
susikuria savo vietą gamtoje.

INCONVENIENT FILMS

PANORAMA

At night, the young boy Ama and
his companions travel through the
bush of Boli Bana. A herd of huge
and at the same time benevolent
cattle accompanies them. By day,
the young girl Aissita is the center
of attention of Boli Bana village.
A witch has arrived for a ritual:
for Assista this is the beginning of
adulthood. It is a nomadic and mystic
world that comes into being through
the eyes of these children. A Fulani
childhood in Burkina Faso.
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DAR ŽINOMAS KAIP DŽIHADISTAS
ALSO KNOWN AS JIHADI

Režisierius / Director:
ÉRIC BAUDELAIRE

Olandija, Turkija
Netherlands, Turkey 2017

84 min
Cenzas: V / G

Operatoriai / Photography:
CLAIRE MATHON,
ALAN GUICHAOUA

Prodiuseriai / Producers:
ÉRIC BAUDELAIRE,
ALEXANDRA DELAGE

Kalbos / Languages:
PRANCŪZŲ / FRENCH

Montažas / Editing:
CLAIRE ATHERTON

„Tinkamai aprašytas ir nufilmuotas
kraštovaizdis išryškina jį sukūrusius
priespaudos mechanizmus“, –
teigiama japonų kino avangardisto
Masao Adachi „kraštovaizdžio teorijoje“.
Éricas Baudelaire’as tikrina sustabdytus
vaizdus, atsidūrusius tarp nebylios
peizažo paslapties ir galimai papasakotos istorijos apie Azizą: gimė Paryžiaus
priemiestyje, mokėsi, dirbo, išvyko
į Egiptą, Turkiją, Alepą, ten prisijungė
prie teroristų grupuotės „Jabhat
al-Nusra“. Teismo kronikos po truputį
paverčia filmą lėtu trileriu, o žiūrovas,
susidūręs su tuo, kas nesuprantama,
jaučiasi nejaukiai, tačiau intuityviai žino,
kad tai, kas nesuprantama, turi priežastį.
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Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

“Well described, well filmed, a landscape
could reveal the structures of oppression of
which he was the fruit,” claims the Japanese
avant-garde filmmaker’s Masao Adachi’s
“landscape theory”. In his film-essay, Éric
Baudelaire examines suspended landscape
between his status as a silent enigma
and a possible story of Aziz: His birth in
the Parisian suburb, his school years, his
work, then departure to Egypt, Turkey, and
the road to Aleppo where he joined the
ranks of Nusra Front. A judiciary chronicle
progressively becomes a slow-paced
thriller where the viewer, faced with the
incomprehensible, accepts feeling troubled,
intuitively knowing – the incomprehensible
must have its own reasons.

NEPATOGUS KINAS

PANORAMA

TURTO KARTA
GENERATION WEALTH

Režisierė / Director:
LAUREN GREENFIELD

JAV / USA
2018

106 min.
Cenzas: V / G

Operatoriai / Cinematography:
ROBERT CHAPPELL, LAUREN
GREENFIELD, SHANA HAGAN,
JERRY RISIUS, LARS SKREE

Prodiuseriai / Producers:
FRANK EVERS, LAUREN
GREENFIELD, WALLIS
ANNENBERG

Kalbos / Languages:
ANGLŲ / ENGLISH

Montažas / Editing:
AARON WICKENDEN,
MICHELLE WITTEN, VICTOR
LIVINGSTON, DAN MARKS

Filmą pristato JAV valstybės
departamentas / Presented by
US Department of State

Vienas iš filmo personažų sako:
„Jei turėti daug yra gerai, tai turėti
dar daugiau yra dar geriau“. Visą savo
karjerą režisierė Lauren Greenfield
domėjosi pertekliumi – tais, kurie turi
tiek daug, kad nesupranta, ką reiškia
kažko negalėti, ir tais, kurie siekia
pinigų tik dėl pačių pinigų. Kartu su
fotografijų paroda sukurtas filmas
panoramiškai žvelgia į godumą: nuo
nuosavus lėktuvus kaip drabužius
keičiančių milijardierių iki paskutinius
centus plastinėms operacijoms
atiduodančių autobusų vairuotojų.
INCONVENIENT FILMS

PANORAMA

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ / LITHUANIAN

Lauren Greenfield’s postcard from
the edge of the American Empire
captures a portrait of a materialistic,
image-obsessed culture. Simultaneously photographic journey, memoir,
and historical essay, the film bears
witness to the global boom–bust
economy, the corrupted American
Dream and the human costs of late
stage capitalism, narcissism and
greed.
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INTERNETO VALYTOJAI
THE CLEANERS

Režisieriai / Directors: KIKO
GOIFMAN, CLAUDIA PRISCILLA

Vokietija, Brazilija, Olandija, Italija, JAV
Germany, Brazil, Netherlands, Italy, USA 2018

Operatoriai / Cinematography:
MAX PREISS, AXEL
SCHNEPPAT

Prodiuseriai / Producers:
CHRISTIAN BEETZ, GEORG
TSCHURTSCHENTHALER

Montažas / Editing:
PHILIPP GROMOV, MARKUS
SCHMIDT, HANSJÖRG
WEISSBRICH

Filmą pristato
Presented by

Kas „išvalo“ mūsų socialinius tinklus
nuo pornografijos ir smurto? Net
sudėtingiausi algoritmai negali be
žmogaus pagalbos iki galo nustatyti,
kas peržengia neleistiną ribą. Kasdien
Silicio slėnio kompanijoms iš Filipinų dirbantys „valytojai“ peržiūri
tūkstančius vaizdų ir įvertina, kur
baigiasi menas ir prasideda ištvirkimas;
kur baigiasi naujienų fiksavimas ir
prasideda žiaurumo vaizdavimas
vardan žiaurumo; kur baigiasi laisvė
reikšti savo nuomonę ir prasideda
manipuliacija faktais.
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75 min.
Cenzas: N-16 / R

Kalbos / Languages:
ANGLŲ / ENGLISH
Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ SPEC. TITRAI
LITHUANIAN

Enter a hidden third world shadow
industry of digital cleaning, where the
Internet rids itself of what it doesn’t
like: violence, pornography and
political content. A typical “cleaner”
must observe and rate thousands of
often deeply disturbing images and
videos every day. Where exactly is the
point of balance for social media to
be neither an unlegislated space nor
a forum rife with censorship?

NEPATOGUS KINAS

PANORAMA

IŠMINUOTOJAS
THE DEMINER

Režisieriai / Directors: HOGIR
HIRORI, SHINWAR KAMAL

Švedija / Sweden
2017

83 min.
Cenzas: N-13 / PG

Operatoriai / Cinematography:
SHINWAR KAMAL, FIRAS
BAKRMANI, ERIK VALLSTEN

Prodiuseriai / Producers:
ANTONIO RUSSO MERENDA,
HOGIR HIRORI

Kalbos / Languages:
KURDŲ / KURDISH

Montažas / Editing:
HOGIR HIRORI

Filmą pristato Švedijos
ambasada / Presented by
Embassy of Sweden

Pašalinus Sadamą Husseiną ir žiniasklaidai pamiršus vietos problemas,
pragaras Irake nesibaigė. Liko karo
laukas – daugybė užminuotų mašinų,
gatvių ir namų. Karys Fakhiras kiekvieną dieną keliauja po šalį, kad jas
išminuotų. Dažniausiai apsiginklavęs
tik replėmis ir peiliuku, jis rizikuoja
gyvybe, nes puikiai mato – jei žmonės
kiekvieną dieną praleis bijodami dėl
savo gyvybės, taika bus neįmanoma.

INCONVENIENT FILMS

PANORAMA

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ SPEC. TITRAI,
ANGLŲ / LITHUANIAN,
ENGLISH

In the chaotic aftermath of the fall of
Saddam Hussein, Fakhir, a father of
eight, is serving in the Iraqi army. All
around him, he sees innocent civilians
getting injured by landmines, so he
determines to disarm them with his
own hands, using just a pocketknife
and some wire cutters. He clears
thousands of roadside bombs, mines
and car bombs, knowing that every
time he cuts a wire it could cost him
his life—which he seems to find less
important than the lives of others.
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MIRUSI ŠALIS
THE DEAD NATION

Režisierius / Director:
RADU JUDE

Rumunija / Romania
2017

83 min.
Cenzas: V / G

Montažas / Editing:
CATALIN CRISTUTIU

Prodiuseriai / Producers:
ILINCA BELCIU, DIANA
PAROIU, ADA SOLOMON

Kalbos / Languages:
RUMUNŲ / ROMANIAN

Ekrane besikeičiant mažo Rumunijos
miestelio 4-ojo ir 5-ojo dešimtmečių
nuotraukoms, režisierius Radu Jude
skaito žydo daktaro dienoraštį.
Vaizdas neatitinka garso – kol vyksta
Holokaustas, eiliniai žmonės gyvena
eilinius gyvenimus. Net ir praėjus
beveik amžiui, Rumunijoje tebėra
nepriimtina kalbėti apie tai, ko nuotraukos nerodo. Režisierius, regis,
specialiai pats nieko neteigia ir
nešaržuoja – jis tik skaito dienoraštį.
Ir tai jau yra politinis aktas.
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Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

“The Dead Nation” is a documentaryessay, which shows a collection of
photographs from a Romanian small
town in the 1930’s and 1940’s. The
soundtrack, composed mostly from
excerpts taken from the diary of a
Jewish doctor from the same era,
shows us what the photographs do
not: the rising of the anti-Semitism
and eventually a harrowing depiction
of the Romanian Holocaust, a topic
which is not very talked about in the
contemporary Romanian society.

NEPATOGUS KINAS

PANORAMA

PANKŲ „EUROVIZIJA“
THE PUNK VOYAGE

Režisieriai / Directors:
JUKKA KÄRKKÄINEN, J-P PASSI

Suomija, Švedija
Finland, Sweden 2017

60 min.
Cenzas: N-16 / R

Operatorius / Cinematography:
J-P PASSI

Prodiuseris / Producer:
SAMI JAHNUKAINEN

Kalbos / Languages:
SUOMIŲ / FINNISH

Montažas / Editing:
OTTO HEIKOLA,
RITA POIKSELKÄ

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Keturių Dauno sindromą turinčių
vyrų pankroko grupė „Pertti Kurikan
Nimipäivit” atsiduria ant iširimo ribos.
Trumpus grojimo kartu džiaugsmus
pertraukia vaidai dėl visiškų smulkmenų. Prieš išsiskirdami pankai
nusprendžia sudalyvauti nacionalinėje
Suomijos „Eurovizijos“ atrankoje.
Ir netikėtai net sau patiems laimi –
priešakyje tikroji „Eurovizija“ Vienoje.

INCONVENIENT FILMS

PANORAMA

A documentary about the Finnish
punk band Pertti Kurikan Nimipäivit’s
last journey. Band leader Pertti has
decided to retire. The band’s future is
on the line for the other three members
Kari, Sami and Toni. But before all
this they decide to enter the Finnish
heat of the Eurovision Song Contest.
Amazingly enough they win, and their
final journey is to the finals in Vienna.
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PRIIMTINOS NUODĖMĖS
CONVENTIONAL SINS

Režisierės / Directors: ANAT YUTA
ZURIA, SHIRA CLARA WINTHER

Izraelis / Israel
2017

70 min.
Cenzas: N-13 / PG

Operatorius / Cinematography:
DROR LEBENDIGER

Prodiuseris / Producer:
DAVID MANDIL

Kalbos / Languages:
HEBRAJŲ, JIDIŠ
HEBREW, YIDDISH

Montažas / Editing:
ANAT YUTA ZURIA,
SHIRA CLARA WINTHER

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Būdamas paauglys Meilechas
dienoraštyje fiksavo žydų ultraortodoksų bendruomenėje patirtą
pedofilų prievartą. Po daugelio
metų jis sugrįžta į seniai paliktas
gatves prisiminti to, kas įvyko.
Kartu su kitais ultraortodoksų
bendruomenėje užaugusiais žmonėmis, neprofesionaliais aktoriais, jis
vaidina scenas iš savo dienoraščio.
Tačiau ši istorija nėra apie vieną ar du
konkrečius momentus, o apie visą juos
stebėjusią bendruomenę. Apie visus,
kurie žinojo, bet nieko nedarė.
32

At the age of 15, Meilech wrote a diary
describing the abuse he suffered at
the hands of a group of ultraorthodox
pedophiles. Years later, after abandoning his community, he opens his
old diary in order to reconstruct his
story. He meets with a group of nonactors, who themselves suffered abuse
in ultraorthodox society, and together
they go back to the scenes of his
former life to restage the roles of
both abuser and victim.

NEPATOGUS KINAS

PANORAMA

SMĖLIS IR KRAUJAS
SAND AND BLOOD

Režisieriai / Director: MATTHIAS
KREPP, ANGELIKA SPANGEL

Austrija / Austria
2017

90 min.
Cenzas: N-13 / PG

Montažas / Editing:
MATTHIAS KREPP,
ANGELIKA SPANGEL

Prodiuserė / Producer:
LENI GRUBER

Kalbos / Languages:
ARABŲ, ANGLŲ
ARABIC, ENGLISH
Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Kalbėti apie užsitęsusius karo
konfliktus nėra lengva – su laiku
atbunkame nuo nesibaigiančio
informacijos srauto. Matthias Kreppas
ir Angelika Spangel žengia originalų
žingsnį: filme jie panaudoja mėgėjiškai
nufilmuotą, karo vaizdus fiksuojančią
medžiagą iš socialinių tinklų, kurią
įgarsina Austrijoje gyvenantys Irako
ir Sirijos pabėgėliai. Taip sukuriamas
platus vaizdas, atveriantis žiūrovui
kitokios patirties galimybę.

INCONVENIENT FILMS

PANORAMA

The film takes a look at the recent
history of two Middle Eastern
countries torn by war – Iraq and
Syria – from the perspective of local
residents who have made the decision
to flee their homes and seek asylum
in Austria. It’s made up of a montage
of conversations with refugees and
amateur videos and images from
various social networks and online
platforms depicting events in both
countries.
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PROCESAS
THE TRIAL

Režisierė / Director:
MARIA AUGUSTA RAMOS

Brazilija, Vokietija, Olandija
Brazil, Germany, Netherlands 2018

137 min.
Cenzas: V/G

Operatoriai / Cinematography:
DAVID ALVES MATTOS,
ALAN SCHVARSBERG

Prodiuseris / Producer:
LEONARDO MECCHI

Kalbos / Languages:
BRAZILIJOS PORTUGALŲ
BRAZILIAN PORTUGUESE

Montažas / Editing:
KAREN AKERMAN

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Brazilijos prezidentės Dilmos Rousseff
apkalta ir nušalinimas nuo pareigų
2016 m. buvo susijęs su korupcijos
skandalu, prie kurio prisidėjo ir
viceministras Michelis Temeras.
Režisierė Maria Ramos stebi teismo
procesą prieš prezidentę jos gynėjų
akimis. Teismo salės drama lėtai
skleidžiasi ir tampa kažkuo panaši
į teatrą, kuriame vaidina ypatingi
aktoriai ir išryškėja kinematografiniai
momentai.
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The impeachment and removal from
office of Brazilian President Dilma
Rousseff in 2016 was triggered by a
corruption scandal involving, among
others, her then vice-president Michel
Temer. Director Maria Ramos follows
the trial against Rousseff from the
point of view of her defense team.
This is a courtroom drama that unfolds
slowly and turn the proceedings
into something akin to theatre with
exceptional actors and cinematic
moments.

NEPATOGUS KINAS

PANORAMA

TURISTAI
TOURISTS

Režisieriai / Directors: MATEUSZ ROMASZKAN,
MARTA WÓJTOWICZ-WCISŁO
Montažas / Editing:
MATEUSZ ROMASZKAN

Lenkija / Poland
2017

Prodiuseris / Producer:
KUBA KOSMA

72 min.
Cenzas: V / G
Kalbos / Languages:
LENKŲ, ANGLŲ
POLISH, ENGLISH
Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Atvažiuoti į svetimą šalį ir „pasikultūrinti“. Bendrauti su vietiniais ir
stebėtis jų papročiais. Atminimui
fiksuoti kiekvieną atostogų minutę.
To siekia į kitą pasaulio kraštą
nusigrūdę Vakarų turistai. Riba
tarp smalsumo ir vujarizmo – siaura
bei pavojinga. Net ir nenorėdamas,
išvykęs į „tolimą užsienį“, turistas
kartais ima žvelgti į vietinius kaip
į žvėris zoologijos sode, o ne kaip į
dialogo partnerius. Nors pats, atsukęs
savo kamerą į save, to nenujausdamas
ima panėšėti į karikatūrą.
INCONVENIENT FILMS

PANORAMA

The film follows travelling group
of people sharing their personal
video recordings from places all
over the world. The film is an effort
to find a way of understanding
countless people worldwide who
dare to search for connection with
residents of distant cultures within
the only framework we have available –
Tourism. We are no more than them.
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VALDHEIMO VALSAS
THE WALDHEIM WALTZ

Režisierė / Director:
RUTH BECKERMANN

Austrija / Austria
2018

93 min.
Cenzas: V / G

Operatorė / Cinematography:
RUTH BECKERMANN

Prodiuserė / Producer:
RUTH BECKERMANN

Kalbos / Languages:
VOKIEČIŲ, ANGLŲ,
PRANCŪZŲ / GERMAN,
ENGLISH, FRENCH

Montažas / Editing:
DIETER PICKLER

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Generalinis Jungtinių tautų sekretorius Kurtas Valdheimas 1986 m.
kandidatuoja į Austrijos prezidentus.
Puikiam oratoriui prognozuojama
triuškinanti pergalė. Kol nepasirodo
pranešimai apie jo veiklą nacių
valdymo laikotarpiu. Kas jis: eilinis
žmogus, neturėjęs pasirinkimo,
ar manipuliatorius, užsiėmęs
humanitarine veikla tik dėl karjeros?
Atsispirdamas nuo Valdheimo
asmenybės, filmas užduoda nemalonius klausimus: ar tikrai Austrija
tebuvo nacistinės Vokietijos auka?
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Ruth Beckermann documents the
process of uncovering former UN
Secretary General Kurt Waldheim’s
wartime past. It shows the swift
succession of new allegations by the
World Jewish Congress during his
Austrian presidential campaign, the
denial by the Austrian political class,
the outbreak of anti-Semitism and
patriotism, which finally led to his
election. The film analyses the collapse
of the Austrian grand illusion: having
been the first victim of the Nazis.

NEPATOGUS KINAS
PANORAMA
NEPATOGUS KINAS
2018

INCONVENIENT FILMS
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ACTIVISM

The Activism programme consists of five films about
exceptional women and men whose work, thoughts,
and the way of living speak about the importance
of human rights. These films once again prove that
there are many ways to utter two simple words:
“I care…” The programme opens simultaneously with
the photo exhibition “They Defend Our Freedoms”
which is presented by European Parliament Information
Office in Lithuania and Magnum Photos to mark the
30th anniversary of the Sakharov Prize for Freedom
of Thought. The leading person of the film On Her
Shoulders, Nadia Murad, was awarded with this prize
in 2016. Moreover, the 2017 prize was awarded to the
Democratic Opposition in Venezuela – the film Women
of the Venezuelan Chaos tells the story about this South
American country and its inhabitants.
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NEPATOGUS KINAS

AKTYVIZMAS

Aktyvizmo programą sudaro penki filmai apie
išskirtinius asmenis, kurių veikla, mintys ir gyvenimo
būdas savitai byloja apie žmogaus teisių reikšmę.
Šie filmai tarsi darsyk patvirtina, kad yra begalė
labai skirtingų būdų ištarti du paprastus žodžius:
„Man rūpi...“ Rengdamas šią programą, festivalis
bendradarbiavo su Europos Parlamento biuru Lietuvoje,
kuris kartu su fotografų asociacija „Magnum Photos“
pristato fotografijų parodą „Jie gina mūsų laisves“,
skirtą 30-osioms Sacharovo premijos už minties laisvę
metinėms paminėti. Sacharovo premija 2016 m. buvo
apdovanota ir viena iš filmo „Ant jos pečių“ herojų –
Nadia Murad. O 2017 m. premija įteikta Venesuelos
demokratinei opozicijai – filmas „Moterys Venesuelos
chaose” kaip tik ir pasakoja apie šiandienos Venesuelą
ir jos gyventojus.
INCONVENIENT FILMS
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ANT JOS PEČIŲ
ON HER SHOULDERS

Režisierė / Director:
ALEXANDRIA BOMBACH

JAV / USA
2018

94 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatorė / Cinematography:
ALEXANDRIA BOMBACH

Prodiuseriai / Producers:
HAYLEY PAPPAS,
BROCK WILLIAMS

Kalbos / Languages:
HEBRAJŲ, JIDIŠ
HEBREW, YIDDISH

Filmą pristato JAV valstybės
departamentas / Presented by
US Department of State

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Montažas / Editing:
ALEXANDRIA BOMBACH

Nadia Murad, 23-ejų jazidė, išgyvenusi
ISIS seksualinę vergovę ir prieš jazidų
žmones vykdytą genocidą, savo
knygoje „Paskutinė mergina. Mano
nelaisvės ir kovos su „Islamo valstybe“
istorija“ rašė: „Norėčiau būti paskutinė
pasaulyje mergina su tokia istorija.“
Kad jos noras galiausiai išsipildytų,
Nadia Murad turi ją pakartoti dar
šimtus kartų – ant jos pečių guli
atsakomybė už tuos, kurie neturi
balso ir yra nematomi tarptautinės
bendrijos.
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“I want to be the last girl in the world
with a story like mine,” in her book
The Last Girl: My Story of Captivity,
and My Fight against the Islamic
State writes Nadia Murad, a 23-yearold Yezidi, who survived genocide
and sexual slavery committed by
ISIS against the Yezidi in northern
Iraq. Repeating her tragic and heartbreaking story to the world, this
ordinary girl finds herself thrust onto
the international stage as the voice
of her people.

NEPATOGUS KINAS

AKTYVIZMAS

BE POILSIO
UNREST

Režisierė / Director:
JENNIFER BREA

JAV, D. Britanija / USA, UK
2017

97 min.
Cenzas: V / G

Operatoriai / Cinematography:
JENNIFER BREA, SAM
HEESEN, CHRISTIAN
HOUGE LAURSEN

Prodiuseriai / Producers:
JENNIFER BREA, LINDSEY
DRYDEN, PATRICIA E.
GILLESPIE, ALYSA NAHMIAS,
DEBORAH HOFFMANN

Kalbos / Languages:
ANGLŲ / ENGLISH

Montažas / Editing:
EMILIANO BATTISTA,
KIM ROBERTS

Filmą pristato JAV valstybės
departamentas / Presented by
US Department of State

„Jaučiausi lyg mirusi, tačiau priversta
stebėti toliau besisukantį pasaulį“,
– sako filmo „Be poilsio“ režisierė
Jennifer Brea. Ji, kaip ir daugelis kitų
visame pasaulyje, serga reta chroniško
nuovargio liga, kuri ūmai prikausto
iš pažiūros visiškai sveikus žmones
prie lovos. Režisierė pasitelkia kamerą
kaip priemonę parodyti tai, ką mūsų
visuomenė dėl tebevyraujančių
stereotipų ir nuostatų dažnai pasirenka tiesiog nematyti.

INCONVENIENT FILMS

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ / LITHUANIAN

ACTIVISM

“It was like I had died but was forced
to watch as the world moved on,” says
filmmaker Jennifer Brea, describing her
condition known as Chronic Fatigue
Syndrome (CFS) – a serious illness
which causes are not yet medically
understood. “Unrest” can be seen
not only as a way to understand what
is actually happening with her and
thousands others around the world but
also as a fight against stereotypical
thinking that it is only “in their head”.
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DONNA HARAWAY: PASAKOJIMAI ŽEMIŠKOJO IŠLIKIMO LABUI

DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVAL

Režisierius / Director:
FABRIZIO TERRANOVA

Belgija, Prancūzija, Ispanija
Belgium, France, Spain 2016

81 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
TRISTAN GALAND

Prodiuserė / Producer:
ELLEN MEIRESONNE

Montažas / Editing:
BRUNO TRACQ

Filmą pristato Belgijos
Flandrijos regiono atstovybė
Presented by General
Representation of the

Kalbos / Languages:
ANGLŲ, PRANCŪZŲ
ENGLISH, FRENCH

Donna Haraway – viena ryškiausių
šių dienų mokslininkių, savo
originaliais darbais, metančiais iššūkį
vyraujančioms lyties, tapatybės ir
mąstymo tendencijoms, siekianti
nutiesti tiltą tarp mokslo ir fikcijos,
technikos ir gamtos, žmogiškų
ir nežmogiškų būtybių. Fabrizio
Terranova, praleidęs kelias savaites
jos namuose Kalifornijoje, sukūrė
žaismingą ir atvirą vienos originaliausių
mūsų laikų mąstytojų kino portretą.
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Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Donna Haraway is a prominent
scholar who works at building a
bridge between science and fiction,
between human and non-human
beings. She is a gifted storyteller
who paints a rebellious and hopeful
universe teeming with creatures and
futuristic trans-species in an era of
disasters. Fabrizio Terranova visited
Haraway at her home in Northern
California, and created a playful and
candid film portrait of one of the most
original thinkers of our time.

NEPATOGUS KINAS
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LAILA PRIE TILTO
LAILA AT THE BRIDGE

Režisieriai / Directors: ELIZABETH
MIRZAEI, GULISTAN MIRZAEI

Kanada, Afganistanas
Canada, Afghanistan 2017

94 min.
Cenzas: N-16 / R

Operatorė / Cinematography:
ELIZABETH MIRZAEI

Prodiuserė / Producer:
INA FICHMAN

Montažas / Editing:
ANDREA HENRIQUEZ

Filmą pristato Europos
parlamento biuras Lietuvoje
Presented by European
Parliament Information
Office in Lithuania

Kalbos / Languages:
PUŠTŪNŲ, DARI, PERSŲ,
ANGLŲ / PUSHTO, GERMAN,
ENGLISH, FRENCH

Afganistanas yra didžiausias pasaulyje
opiumo eksportuotojas. Be to, šalyje
gyvena daugiausiai heroino vartotojų.
Priklausomybės nuo narkotikų krizę
išgyvenanti šalis praktiškai nesiūlo
jokių gydymo paslaugų. Stebėjusi
dvidešimt penkerius metus trukusią
savo brolio kovą su priklausomybe
nuo narkotikų ir išgyvenusi priverstinę
santuoką būdama nepilnamete, Laila
savo gyvenimą paskiria nuo heroino
priklausomų vyrų ir moterų gydymui.

INCONVENIENT FILMS

ACTIVISM

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Afghanistan is the world’s largest
opium exporter with the most heroin
addicts. Despite experiencing a
crisis of addiction, the country offers
almost no treatment services. Having
witnessed her brother’s 25-year battle
with drug addiction, former child
bride Laila devotes her life to treating
heroin-addicted men and women.
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MOTERYS VENESUELOS CHAOSE
WOMEN OF THE VENEZUELAN

Režisierė / Director:
MARGARITA CADENAS

Prancūzija, Venesuela
France, Venezuela 2017

83 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
CÉSAR BRICEÑO

Prodiuserė / Producer:
MARGARITA CADENAS

Kalbos / Languages:
ISPANŲ / SPANISH

Montažas / Editing:
MARIANA EVA CADENAS,
MARGARITA CADENAS

Filmą pristato Europos
parlamento biuras Lietuvoje
Presented by European
Parliament Information
Office in Lithuania

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Smurtas, vaistų ir maisto stoka,
hiperinfliacija, korupcija, piliečių
engimas, nuolatinė nežinia ir baimė
– žodžiai, apibūdinantys šiandieninę
Venesuelą, Pietų Amerikos šalį,
išgyvenančią didžiausią krizę per
savo 200 metų egzistavimo laikotarpį.
Tačiau Olga, Luisa, Eva, Maria Chose,
Kim – penkios Margaritos Cadenas
filmo herojės – tarsi liudija, kad
gyventi, taigi tikėti, nepasiduoti,
kovoti, įmanoma ir totalaus chaoso
sąlygomis.
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Violence, shortage of food and
medicine, hyperinflation, corruption,
state oppression and a total dysfunction of society – this is what Venezuela
looks like nowadays. Paradoxically,
the same country not so long ago was
one of the richest in the region. The
documentary puts under the spotlight
five Venezuelan women from different
backgrounds and generations to draw
a portrait of the country which is on
the brink of complete collapse.

NEPATOGUS KINAS

AKTYVIZMAS

INCONVENIENT FILMS
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GREEN
PROGRAMME

In his famous novel Wind, Sand and Stars (1939), just
before the eruption of World War II, Antoine de Saint
Exupéry wrote that Earth is the planet for humans.
Nowadays, we can slightly modify this utterance and
say that Earth is the planet for everybody. Our Green
Programme reflects this idea by focusing on a wide
variety of topics ranging from ecological issues to
genetic experiments.
Programme presented by
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NEPATOGUS KINAS

ŽALIOJI
PROGRAMA

„Žemė – žmonių planeta“, – kadaise rašė Antuanas de
Sent-Egziuperi. Netylant kalboms apie globalinį klimato
atšilimą, nekontroliuojamą rūšių išnykimą, milžinišką
korporacijų įtaką mažoms bendruomenėms, genų
inžineriją ir pan., matyt, laikas pakoreguoti prancūzų
rašytojo ištarą: „Žemė – visų planeta“. Būtent tai ir
stengėmės atspindėti šių metų Žaliojoje programoje,
kurią sudaro filmai, apimantys platų spektrą temų ir
problemų: nuo gamtosaugos iki šiuolaikinių genetinių
tyrimų.
Programą pristato
INCONVENIENT FILMS

47

MĄSTANTYS KALNU
THINKING LIKE A MOUNTAIN

Režisierius / Director:
ALEXANDER HICK

Kolumbija, Vokietija
Colombia, Germany 2018

93 min.
Cenzas: V/G

Operatorius / Cinematography:
IMMANUEL HICK

Prodiuseriai / Producers:
ANNA LOZANO,
ALEXANDER HICK

Kalbos / Languages:
VOKIEČIŲ, ISPANŲ
GERMAN, SPANISH

Montažas / Editing:
JULIAN SARMIENTO

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Šiaurės rytų Kolumbijoje, izoliuotame
nuo Andų kalnų masyve, Siera Nevada
de Santa Martos kalne išsibarsčiusi
aruakų bendruomenė. Tai senieji
apledėjusių viršukalnių ir miškų
sergėtojai. Jų teritorija yra vienas
kūnas, jungiantis upes ir uolas, kurios,
jei mokėtų kalbėti, papasakotų 500
metų trunkančią pasipriešinimo
istoriją. Filme subtiliai pasakojama,
kaip besikeičiančiame politiniame
kontekste ir kartu tirpstant ledynui
keičiasi tenykščių žmonių palaikoma
gamtos tvarka ir pusiausvyra.
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In the northeast of Colombia,
scattered across an isolated mountain,
live the Arhuacos – the guardians of
the forest and the ice of Sierra Nevada
de Santa Marta. Their territory is one
body of connecting rivers and rocks,
which if they could speak, would tell
the story of 500 years of resistance.
In a thought-provoking manner, the
film explores, how in the changing
political and spiritual landscape, the
isolationism of indigenous life seems
to vanish, just like the glacier.

NEPATOGUS KINAS

ŽALIOJI PROGRAMA

PLASTIKINĖ KINIJA
PLASTIC CHINA

Režisierius / Director:
JIU-LIANG WANG

Kinija / China
2016

82 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
JIU-LIANG WANG

Prodiuserė / Producer:
RUBY CHEN

Kalbos / Languages:
KINŲ / CHINESE

Montažas / Editing:
JEAN TSIEN, BOB LEE

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Be plastiko neįsivaizduojamas šiandienos pasaulis: kone visi mus supantys
daiktai turi detalių iš plastiko. Visgi
plastikas yra it uždelsto veikimo
bomba, kuri grasina Žemei ekologine
katastrofa. Didžioji dalis pasaulyje
išmetamo plastiko galiausiai atsiduria
Kinijoje, kur yra perdirbamas vienoje
iš šimtų gamyklų. „Plastikinė Kinija“
pasakoja apie vieną iš tokių gamyklų
ir joje dirbančius bei gyvenančius
žmones.

INCONVENIENT FILMS

It is difficult to imagine contemporary global world without plastic:
almost all things now have some
“plastic ingredient”. At the same time,
plastic is a fundamental threat to our
environment and Earth in general.
The majority of plastic is recycled in
China. The film tells the story about
one of these recycling workshops and
people who work and even live there.
Like a 11-year-old girl, Yi-Jie, who
learns about the world through the
plastic waste.

GREEN PROGRAMME
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PRADŽIA 2.0
GENESIS 2.0

Režisieriai / Directors: CHRISTIAN Šveicarija / Switzerland
FREI, MAXIM ARBUGAEV
2018

112 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatoriai / Cinematography:
MAXIM ARBUGAEV,
PETER INDERGAND

Kalbos / Languages:
ANGLŲ, RUSŲ, JAKUTŲ,
KORĖJIEČIŲ / ENGLISH,
RUSSIAN, YAKUT, KOREAN

Prodiuseris / Producer:
CHRISTIAN FREI

Montažas / Editing:
CHRISTIAN FREI,
THOMAS BACHMANN

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Jau daugelį metų, atėjus trumpai
Sibiro vasarai, grupės vyrų keliauja
į Naujojo Sibiro salas ieškoti mamutų
ilčių, kurias vėliau brangiai parduoda
supirkėjams. Tačiau amžinojo įšalo
žemėje slypi ne tik kaulai, bet ir
puikiai išsilaikę mamutų palaikai.
Mokslininkai visame pasaulyje – nuo
genetikų iki klonavimo specialistų
– tikisi prikelti šią kadaise išnykusią
gyvūnų rūšį. Šis įvykis žymėtų naujos
eros pradžią – eros, kuri vadintųsi
Pradžia du taškas nulis.
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Year after year, the hunters set out on
a dangerous journey to the remote
New Siberian Islands in search of
the tusks of extinct mammoths. But
thawing permafrost not only releases
precious ivory – the tusk hunters
also find well-preserved mammoth
carcasses. Cloning researchers and
molecular biologists are working to
bring the extinct woolly mammoth
back to life. It will mark a new era –
era which will be called Genesis two
point zero.

NEPATOGUS KINAS
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NUSAVINTA ŽEMĖ
THE DISPOSSESSED

Režisierius / Director:
MATHIEU ROY

Šveicarija, Kanada
Switzerland, Canada 2018

81 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
BENOIT AQUIN ,
MATHIEU ROY

Prodiuseriai / Producers:
MATHIEU ROY,
RICHARD BROUILLETTE

Kalbos / Languages:
ANGLŲ, PRANCŪZŲ,
PORTUGALŲ, ČIČEVŲ
ENGLISH, FRENCH,
PORTUGUESE, CHEWA

Montažas / Editing:
LOUIS-MARTIN PARADIS

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

„Ką jūs darytumėte, jei būtumėte
ūkininkas, tačiau, kad ir kiek dirbtumėte, vis vien negalėtumėte apmokėti
sąskaitų?“ – tarsi retoriškai klausia
„Nusavintos žemės“ pasakotojas.
Šis dokumentinis filmas analizuoja
ekonominių ir politinių sprendimų
poveikį šimtams milijonų žmonių,
kurie atsidūrė ant socialinio, ekonominio ir kultūrinio išnykimo slenksčio,
nes negalėdami išgyventi iš savo
dirbamos žemės buvo priversti ją
parduoti.
INCONVENIENT FILMS

“What would you do if you were a
farmer but farming couldn’t pay the
bills anymore?”, rhetorically asks
the narrator of Mathieu Roy‘s film
Dispossession. This documentary
analyses the impact of politics and
strategies that have completely
transformed for the worse the
conditions of three billions people
who are being deprived of their land
and pushed on the verge of social,
economic, and cultural extinction.
A film that rings a much-needed
alarm bell.

GREEN PROGRAMME
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SENGIRĖ
THE ANCIENT WOODS

Režisieriai / Directors:
MINDAUGAS SURVILA

Lietuva / Lithuania
2017

85 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
MINDAUGAS SURVILA

Prodiuseriai / Producer:
MINDAUGAS SURVILA, GINTĖ
ŽULYTĖ, RADVILĖ ŠUMILĖ

Kalbos / Languages:
MIŠKAS / FOREST

Montažas / Editing:
DANIELIUS KOKANAUSKIS

„Sengirė“ yra vieta, kurioje ne tik
ištirpsta laiko ribos, bet ir viskas,
kas egzistuoja, stiebiasi į amžinybę.
Šis filmas nufilmuotas paskutiniuose
išlikusiuose senosios girios plotuose
Lietuvoje. Poetiškas, netradicinis
filmas apie gamtą kviečia žiūrovus
į begalinę kelionę. Pradedant nuo
miško brūzgynų iki vilkų urvų, kylant
aukštyn į juodųjų gandrų lizdus ir
neriant gilyn į povandeninius miškus,
ir sugrįžtant į pakraštį miško, kur
gyvena žmogus.
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SEANSAS AKLIESIEMS
IR SILPNAREGIAMS SU
GARSINIU VAIZDAVIMU.

Filmed in one of the last remaining
areas of old growth forest in Lithuania,
a place where the boundaries of time
melt and everything that exists does
not wither or age but “grows into”
eternity. The film is like a journey –
from the forest thickets to the
wolves’ caves and the black stork’s
nest, then deep into the underwater
forest, returning to the human beings
inhabiting the edge of the woodland.

NEPATOGUS KINAS

ŽALIOJI PROGRAMA
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POSTPROPAGANDA:
FROM CONSPIRACY THEORIES TO FAKE NEWS
The good old propaganda as we knew it is gone
together with books, posters, radio and cinema.
Welcome to the times of post-propaganda –
no longer reserved for the state and more and
more decentralized, mostly thanks to the Internet.
When there are too many realities to choose from,
facts become hard to distinguish from “alternative
facts”. Conspiracy theorists, freaks, extremists of all
kinds and persuasive megalomaniacs create their
own alternative realities in the name of their beliefs.
A similar method is used by secret services, which
create fake news in order to shape reality according
to a political agenda. Goals are different but the
method stays more or less the same. Deception is
the word of the day. In the past, it was relatively easy
to track the origins of a propaganda message. But
who’s behind today’s wave of post–truth? Especially
when it takes shape of news, advertisements or…
documentaries? In the times of social media, anything
can pass for reality when shared thousands of times
or broadcasted during prime-time. Here is our finest
selection of fake news and conspiracy theories, as well
as different motivations behind them. Enjoy!
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POSTPROPAGANDA:
NUO SĄMOKSLO TEORIJŲ IKI SUKLASTOTŲ NAUJIENŲ
Sena gera propaganda, kaip ją supratome anksčiau,
išnyko kartu su knygomis, plakatais, radiju ir kinu.
Sveiki atvykę į post-propagandos laikus: propaganda
nebėra išskirtinai valdžios įrankis, ji vis labiau
decentralizuota, ir labiausiai už tai „dėkoti“ turime
internetui. Kai galime rinktis iš daugybės realybių,
faktus tampa sunku atskirti nuo „alternatyvių faktų“.
Sąmokslo teorijų kūrėjai, visokio plauko prietrankos,
ekstremistai ir įtikinamai postringaujantys megalomanai
vedami savo įsitikinimų kuria nuosavas alternatyvias
realybes. Panašų metodą naudoja slaptosios tarnybos,
suklastotas naujienas kuriančias tam, kad formuotų
realybę pagal politinius poreikius. Tikslai skirtingi,
bet metodas daugiau mažiau tas pats. Dienos žodis:
apgaulė. Kadaise atsekti propagandinės žinutės ištakas
buvo palyginti nesunku. Tačiau kas slepiasi už nūdienos
post-tiesos? Ypač tada, kai ji „pasiskolina“ naują formą:
žinių pranešimo, reklamos arba… dokumentinio filmo?
Socialinės žiniasklaidos laikais bet kas gali „sueiti“
kaip realybė, jeigu sulaukia tūkstančių pasidalijimų ir
yra transliuojama geriausiu laiku. Pristatome išskirtinį
suklastotų naujienų, sąmokslo teorijų ir jas motyvavusių
idėjų rinkinį. Malonaus žiūrėjimo!
Konrad Wirkowski
INCONVENIENT FILMS
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IŠTRINK IR PAMIRŠK
ERASE AND FORGET

Režisierė / Director:
ANDREA LUKA ZIMMERMAN

JK / UK
2018

107 min.
N-13 / PG

Operatoriai / Cinematography:
TAINA GALIS, ANDREA LUKA
ZIMMERMAN

Montažas / Editing:
TAINA GALIS

Kalbos / Languages:
ANGLŲ / ENGLISH

Prodiuseris / Producer:
AMEENAH AYUB ALLEN

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ / LITHUANIAN

Filmas pasakoja apie JAV kariuomenės
„žaliųjų berečių“ veteraną Bo Gritzą –
Džono Rembo ir kitų įžymių karo figūrų
prototipą. 9-ajame dešimtmetyje
Gritzas tapo pavyzdžiu JAV antivyriausybinėms konservatyvioms sukarintoms grupuotėms ir 1992 m. netgi
kandidatavo į prezidentus su šūkiu
„Dievas, ginklai ir Gritzas“. Jo karinė
karjera pilna neįtikėtinų poelgių: Gritzas
išgelbėjo Amerikos karo belaisvius
Birmoje, dalyvavo slaptose misijose
Panamoje ir pan. Bet ar galime iš tiesų
juo pasitikėti?
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Film tells the story of US Army Green
Berets veteran Bo Gritz. A prototype
of John Rambo and other iconic war
figures, Gritz in the 80’s became
a role model for conservative antigovernment militias across the US
and even ran for president in 1992,
under the slogan “God, Guns and
Gritz”. Story of his military career
is full of incredible stunts: rescuing
American POWs from Burma, covert
ops in Panama, etc. But how much
can we really trust him?

NEPATOGUS KINAS
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Į PIETUS
GOING SOUTH

Režisierius / Director:
DOMINIC GAGNON

Kanada / Canada
2018

104 min.
Cenzas: N-13 / PG
Kalbos / Languages:
ANGLŲ / ENGLISH
Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ / LITHUANIAN

Savo „frankenšteiniškuose“ filmuose,
suklijuotuose iš internete rastų vaizdų,
D. Gagnonas nagrinėja sąmokslo
teorijas post-tiesos eroje: kaip dėl
interneto demokratizacijos sumažėja
pasitikėjimas ekspertų balsu ir kaip
kuriasi socialinių medijų pastūmėta
tendencija uždaryti žmones „informaciniuose šuliniuose“, ištrinant ribas
tarp fakto ir fikcijos. „Į pietus“ –
antroji tetralogijos apie keturias
interneto kryptis dalis, einanti po
kontraversiškojo „Iš šiaurės“.

INCONVENIENT FILMS

In his “Frankenstein cinema”, edited
from the online found-footage, D.
Gagnon demonstrates how conspiracy
theories are blossoming in a post-truth
climate. The democratizing effect of
the Internet, the social media locking
us in echo chambers and the blurring
of fact and fiction. “Going South”
follows the highly controversial film
“Of the North“, and it is the second
film of a tetralogy that explores the
four cardinal directions on the Internet.

POST-PROPAGANDA
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KARO KAMPANIJA
THE WAR CAMPAIGN

Režisierius / Director:
BORIS B. BERTRAM

Danija / Denmark
2013

58 min.
Cenzas: V / G

Prodiuserė / Producer:
LISE LENSE-MØLLER

Kalbos / Languages:
DANŲ, ANGLŲ
DANISH, ENGLISH
Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Kai kuriose valstybėse 2003-ųjų
JAV invazija į Iraką buvo paskelbta
neteisėta. Šiame filme narpliojamas
Irako karo procesas ir siūlomi būdai,
kaip ateityje rengti karines kampanijas
ir „parduoti“ jas visuomenei. Tikėjimas
politikų sąžiningumu sumenksta,
atskleidus slaptus politinius žaidimus,
pastūmėjusius karo link. Archyviniai
kadrai bei interviu su svarbiausiais
asmenimis, priėmusiais sprendimus,
atskleidžia, kaip kuriami politiniai
mitai ir rašoma istorija.
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In many countries, the March 2003
invasion of Iraq has been declared
illegal. Boris Bertram dissects the
process of war and suggests ways to
organize future military campaigns to
sell to the public. It erases our belief
in political integrity with its reporting
on the prelude to the war in Iraq and
the political game that triggered
it. Through archival images and
interviews with key figures, the film
portrays how stories are invented
and how history is written.

NEPATOGUS KINAS
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MŪSŲ NAUJAS PREZIDENTAS
OUR NEW PRESIDENT

Režisierius / Director:
MAXIM POZDOROVKIN

JAV / USA
2018

77 min.
Cenzas: N-7 / PG

Montažas / Editing:
MATVEY KULAKOV,
MAXIM POZDOROVKIN

Prodiuseriai / Producers:
JOE BENDER, CHARLOTTE
COOK, MAXIM POZDOROVKIN

Kalbos / Languages:
RUSŲ, ANGLŲ
RUSSIAN, ENGLISH
Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Stulbinama ekskursija po suklastotų
naujienų pasaulį. Filmas nagrinėja,
kaip Rusijos žiniasklaida nušvietė
2016 m. JAV prezidentinę kampaniją.
Groteskiškas Clinton, vaizduojamos
kaip zombis iš kosmoso, puolimas,
ir nesibaigiančios pagyros Trumpui,
vaizduojamam kaip seksualus ir
patikimas vadovas, prilygstantis
Putinui. Režisierius kombinuoja TV
klipus su vaizdais iš propagandinės
mašinos užkulisių: nuo aukščiausios
valdžios iki trolių fabriko.

INCONVENIENT FILMS

Mind-blowing excursion into the
realm of fake news: the film focuses
on the Russian news coverage of
US presidential campaign from
2016. Grotesque attacks on Clinton
portrayed as a kind of zombie from
outer space are accompanied by
accolades for Trump: sexy and
reliable strong man – just like Putin.
Pozdorovkin combines clips from TV
with behind-the-scenes look at the
propaganda machine itself – from the
highest echelons of power to rank
and file Internet trolls.

POST-PROPAGANDA
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PO MUMIS – UPĖ
A RIVER BELOW

Režisierius / Director:
MARC GRIECO

Kolumbija, JAV / Colombia, USA
2017

88 min.
Cenzas: V/G

Operatorius / Cinematography:
HELKIN RENE DIAZ

Prodiuseris / Producer:
TORUS TAMMER

Kalbos / Languages:
BRAZILIJOS PORTUGALŲ,
ANGLŲ, ISPANŲ / BRASILIAN
PORTUGUESE, ENGLISH,
SPANISH

Montažas / Editing:
DAN SWIETLIK

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Amazonės gilumoje mažėja rožinių
upės delfinų populiacija. Šis lengvai
pagaunamas, beveik mitinis gyvūnas
nelegaliai medžiojamas ir naudojamas
kaip masalas gaudyti žuvims. Tačiau
du nenuilstantys aktyvistai – jūrų
biologas ir garsi Brazilijos televizijos
žvaigždė – verčiasi per galvą, siekdami
didinti sąmoningumą ir apsaugoti
delfinus. Tai dokumentinis filmas ne
tik apie aktyvizmą, bet ir skaudžias jo
pasekmes.
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Deep in the Amazon, the population
of the indigenous pink river dolphin is
dwindling. Docile and easy to catch,
this near-mythical animal is being
hunted to extinction and used as bait
for scavenger fish. But two activists –
a marine biologist and a famous TV
star – are each working tirelessly
to raise awareness and protect the
species. A documentary not only
about activism, but also the painful
consequences of it.

NEPATOGUS KINAS
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PROPAGANDA
PROPAGANDA

Režisierius / Director:
SLAVKO MARTINOV

Naujoji Zelandija / New Zeland
2012

96 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatorius / Cinematography:
MIKE KELLAND

Prodiuseriai / Producers:
SLAVKO MARTINOV,
MIKE KELLAND

Kalbos / Languages:
KORĖJIEČIŲ, ANGLŲ
KOREAN, ENGLISH

Montažas / Editing:
MIKE KELLAND

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Šis filmas, kurį neva prodiusavo
Šiaurės Korėjos slaptosios tarnybos –
tai nuožmi Vakarų vartotojiškumo
ir populiariosios kultūros ataka,
primenanti skandalingus „mondo“
filmus. Viena vertus, filme išsakoma
Vakarų dekadanso kritika yra panaši į
klasikines dokumentinio kino satyras
apie demokratiją. Antra vertus, kyla
klausimas: ar dokumentinio kino kūrėjai
turėtų šlovinti totalitarinį režimą?
Kas tuomet iš tiesų kuria propagandą
„Propagandoje“?

INCONVENIENT FILMS

A fierce attack on the Western
consumerism and pop culture,
reminding of infamous “mondo” films
and supposedly produced by North
Korean secret services, has caused
some confusion among the viewers.
On one hand – its bitter conclusions
about Western decadence were not
far from already known documentary
satires on democracy. On the other –
should documentary community help
praising the worst totalitarian regime
ever? And who is really behind the
propaganda in “Propaganda”?

POST-PROPAGANDA
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DARE TO TALK

Human rights website manoteises.lt presents the
Programme “Dare to Talk” and invites to participate
in after-film discussions. The discussions will shed
some light on the issues that are often analysed by
social media influencers and news portals but rarely
by professionals or people who suffered violations
of their own rights.
Programme presented by
Human rights website
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DRĄSA KALBĖTI

Programa „Drąsa kalbėti“ kviečia į diskusijas kino
salėse. Po filmų aptarsime temas, kurias narsto
influenceriai ar naujienų portalai, tačiau retai girdime
apie jas kalbant pačius žmones, patyrusius šiuos
žmogaus teisių pažeidimus, ar šių sričių ekspertus.
Programą pristato
žmogaus teisių portalas

INCONVENIENT FILMS
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GERESNIS VYRAS
A BETTER MAN

Režisieriai / Directors: ATTIYA
KHAN, LAWRENCE JACKMAN

Kanada / Canada
2017

79 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatorė / Cinematography:
IRIS NG

Prodiuserės / Producers:
CHRISTINE KLECKNER,
JUSTINE PIMLOTT

Kalbos / Languages:
ANGLŲ / ENGLISH

Montažas / Editing:
LAWRENCE JACKMAN

Filmą pristato Europos Sąjunga,
Kanados ambasada, Lygių
galimybių plėtros centras
Presented by European Union,
Embassy of Canada, Center for
Equality Advancement

Kadaise Steve‘as ir Attiya buvo pora,
tačiau Steve‘as nuolat terorizuodavo
Attiyą ir naudojo prieš ją fizinį smurtą.
Steve‘as prisipažįsta, kad šitaip tikėjosi
išlaikyti merginą prie savęs, tačiau
savo veiksmais tik stūmė ją šalin.
Po dvidešimties metų Attiya ryžtasi
susitikimui su Steve‘u. Ji nori sužinoti,
ar jis prisimena jų santykius ir ar yra
pasiruošęs prisiimti atsakomybę už
savo smurtinius veiksmus.
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Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ / LITHUANIAN

While they were a couple, Steve
exposed Attiya to terrifying daily
verbal and physical abuse. As Steve
puts it, he thought this is the only way
to keep her by his side, but instead of
doing this, he was actually pushing
her away. Twenty years later, Attiya
has asked Steve to meet. She wants
to know whether he remembers their
relationship and if he is willing to take
responsibility for his violent actions.

NEPATOGUS KINAS

DRĄSA KALBĖTI

NEMOKAMŲ PIETŲ VISUOMENĖ
FREE LUNCH SOCIETY

Režisierius / Director:
CHRISTIAN TOD

Austrija, Vokietija
Austria, Germany 2017

95 min.
Cenzas: V / G

Operatoriai / Cinematography:
LARS BARTHEL,
JOERG BURGER

Prodiuseriai / Producers:
ARASH T. RIAHI, KARIN C.
BERGER, ROBERT CIBIS,
LILIAN FRANCK

Kalbos / Languages:
VOKIEČIŲ, ANGLŲ
GERMAN, ENGLISH

Montažas / Editing:
ELKE GROEN,
CORDULA WERNER

Filmą pristato Šiaurės ministrų
taryba / Presented by Nordic
Council of Ministers

XXIV amžiuje pinigų nebelieka.
Žemės ištekliai priklauso visiems.
Didžiąją darbo dalį atlieka robotai, o
žmonės dirba tiek, kiek nori, tą, ką nori.
Bet tai įvyks tik po 300 metų. O gal
visgi ne? Galbūt ateitis jau yra dabar?
Dar prieš kelerius metus universalių
bazinių pajamų (UBP) idėja buvo
nurašoma kaip utopinė, tačiau šiandien
vis daugiau žmonių – nuo mokslininkų
iki verslininkų – kalba apie jos įgyvendinimą. Šis dokumentinis filmas –
tai savotiškas atsakas Ronaldui Reaganui, sakiusiam, kad nemokamų pietų
nebūna.
INCONVENIENT FILMS

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

In the 24th century there is no
more money. All resources are
held in common. People can work
as much as they like, whatever
they like. But we still need to wait
another 300 years. Or do we not?
Just a few years ago, the idea of
universal basic income (UBI) was
considered utopian, but today
it’s more imaginable than ever
before. This documentary searches
for possibilities and experiences
regarding its implementation.

DARE TO TALK
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SEKSAS BE SUTIKIMO
SEX WITHOUT CONSENT

Režisierė / Director:
DELPHINE DHILLY

Prancūzija / France
2018

52 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatorės / Cinematography:
SARAH BLUM, MARINE GUIZY

Prodiuseriai / Producers:
EMMANUEL CHAIN, THIERRY
BIZOT, GAEL LEIBLANG,
FABRICE FRANK

Kalbos / Languages:
PRANCŪZŲ / FRENCH

Montažas / Editing:
LAURE MATTHEY

Lytinis aktas įvyko be jų sutikimo ir
aiškiai išreikšto noro.Tai turėjo ilgalaikių
psichologinių pasekmių jų gyvenime.
Prancūzų režisierė Delphine Dhilly
savo filme imasi nagrinėti šią vis dar
dažnai nutylimą ir nepatogią sekso be
sutikimo temą, tarytum klausdama:
kada, jei ne dabar?

66

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Sexual intercourse occurred without
their consent and expressed desire.
This had long-term psychological
consequences in their lives. The
French director Delphine Dhilly’s film
is taking a close look at this “grey”
area of sex without consent – talking
to women who experienced it and
inquiring what men actually think
about it.

NEPATOGUS KINAS

DRĄSA KALBĖTI

DARBO RIBOS
THE LIMITS OF WORK

Režisierė / Director:
APOLENA RYCHLÍKOVÁ

Čekija / Czech Republic
2017

70 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
JAN ŠÍPEK

Prodiuseris / Producer:
PETR KUBICA

Kalbos / Languages:
ČEKŲ / CZECH

Montažas / Editing:
KATEŘINA KRUTSKÁ VRBOVÁ

Filmą pristato Lygių
galimybių kontrolieriaus
taryba / Presented by Office
of the Equal Opportunities
Ombudsperson

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

Jums mažai moka, nemokamai
dirbate viršvalandžius, patiriate
psichologinį spaudimą, neturite
orių darbo sąlygų, jaučiatės diskriminuojamas darbe, tačiau bijote
apie tai kalbėti? Filmo režisierė ir
žurnalistė Saša Uhlova pasiryžo
svarbiam socialiniam eksperimentui:
šešis mėnesius dirbo ypač prastai
apmokamą darbą įvairiose Čekijos
kompanijose – nuo mėsos fabriko iki
šiukšlių rūšiavimo įmonės – visą laiką
slapta filmuodama darbo sąlygas ir
pildydama video dienoraštį.
INCONVENIENT FILMS

Journalist Saša Uhlová spent six
months exploring working conditions
at the worst-paid jobs in the Czech
Republic. She spent several weeks in a
hospital washroom, at a poultry plant,
behind a cash register and at a waste
sorting facility. Her experience formed
the basis for a very personal series of
reports about people working invisible
jobs under shocking conditions.

DARE TO TALK
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FILMS THAT
HELP YOU
GROW
The programme is dedicated to the youngest
„Inconvenient Films“ audience. Films speak about
complicated social/psychological issues and possible
solutions from the perspective of kids and youth.
Closed screenings of the program are for students
and their teachers, open screenings – for families
and everyone interested. Films will be followed by
educational activities during which students will
analyze the most important social questions of the
film, trying to understand how the film director uses
the film language to stress them. The programme is
based on the interests and needs of students from
different age groups.
Programą sudaro penkios trumpametražių filmų
programos ir du ilgametražiai filmai.
Programme presented by CITUS –
developers of unique residential
projects and commercial property.
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FILMAI,
PADEDANTYS
AUGTI
Šioje programoje pristatoma dokumentika jauniesiems „Nepatogaus kino“ žiūrovams. Filmai kalba
apie sudėtingas socialines ir psichologines problemas
bei galimus jų sprendimo būdus iš vaikų ir jaunimo
perspektyvos. Į uždarus programos seansus kviečiami
moksleiviai ir mokytojai, o atviruose laukiamos šeimos
ir visi besidomintys žiūrovai. Programą lydi edukaciniai
užsiėmimai, kurių metu nagrinėjami filmuose keliami
socialiniai klausimai, aiškinamasi, kaip jiems atskleisti
pasitelkiama kino kalba. Filmai, padedantys augti
sudaryta atsižvelgiant į skirtingų amžiaus grupių
mokinių interesus ir poreikius.
The programme consists of five short film
programmes and two feature-length documentaries.
Programą pristato išskirtinių
būsto projektų bei sprendimų
verslui kūrėjai
INCONVENIENT FILMS
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MAŽI ŽINGSNIAI,
KEIČIANTYS
PASAULĮ
LITTLE STEPS
THAT CHANGE
THE WORLD
Filmai įgarsinti lietuvių kalba
1-3 klasėms (edukacijos trukmė – 70 min.)
Jauni žmonės dažnai gali būti nuvertinami ir laikomi
silpnais, naiviais, neprotingais. Realybėje jie savo drąsa,
išmintimi, užsispyrimu ir idėjomis gali pralenkti ne vieną
suaugusį žmogų. Nors programos filmų herojai išgyvena
sudėtingas situacijas, jiems užtenka ryžto keisti pasaulį,
visuomenės požiūrį ir drąsiai ieškoti atsakymų
į nepatogius klausimus.
Young people can be dismissed as weak,
naive, foolish. In reality, they can exhibit strength,
intelligence, persistence and ideas beyond that
of any adult. While the characters in these films find
themselves in difficult life situations, they never lack
determination to change the stagnant world, and to
seek answers to inconvenient questions.
70

NEPATOGUS KINAS FILMAI, PADEDANTYS AUGTI

MAŽOJI
THE LITTLE ONE

Režisierė / Director:
DIANA CAM VAN NGUYEN

Čekijos Respublika
Czech Republic 2017

10 min.
Cenzas: V / G

Operatorė / Cinematography:
DIANA CAM VAN NGUYEN

Prodiuseriai / Producers:
KAROLINA DAVIDOVÁ,
ONDŘEJ ŠEJNOHA

Kalbos / Languages:
ĮGARSINTA LIETUVIŲ KALBA

Montažas / Editing:
EDGAR ORTIZ

BROLIAI IR SESĖS
SIBLINGS

Režisierius / Director:
MICHAEL CHIANG

Kanada / Canada
2016

4 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
JESSIE MCCRACKEN

Prodiuserė / Producer:
KRISTEN HUYS (WOOD)

Kalbos / Languages:
ĮGARSINTA LIETUVIŲ KALBA

Montažas / Editing:
JOHN GALLAGHER

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, PRITAIKYTA
KURTIEMS IR NEPRIGIRDINTIEMS / LITHUANIAN

19 876 ŽINGSNIAI AUŠVICE
19 876 STEPS IN AUSCHWITZ-BIRKENAU

Režisierė / Director:
JOHANNA BERNHARDSON

Švedija / Sweden
2017

6 min.
Cenzas: V / G

Operatorė / Cinematography:
JOHANNA BERNHARDSON

Prodiuserė / Producer:
JOHANNA BERNHARDSON

Kalbos / Languages:
ĮGARSINTA LIETUVIŲ KALBA

Montažas / Editing:
JOHANNA BERNHARDSON

Filmą pristato EVZ ir Geros
valios fondas

Presented by EVZ Foundation
and Good Will Foundation

INCONVENIENT FILMS

FILMS THAT HELP YOU GROW
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PAŽINTI IR
PRIIMTI
TO KNOW AND
TO ACCEPT
4-6 klasėms (edukacijos trukmė – 80 min.)
Vaikai dalijasi savo mintimis ir jausmais, ką reiškia turėti
neįgalų brolį ar sesę. Autistės dvynukės bando suprasti,
kuo skiriasi nuo kitų vaikų. Siamo dvynės stengiasi
atskleisti savo individualumą. Visiems šios programos
filmų herojams svarbu, kad aplinkiniai žmonės priimtų
ir mylėtų juos tokius, kokie jie yra, užuot akcentavę jų
negalią.
Children share their thoughts and feelings about
what it is like to have a brother or sister with a disability.
Autistic twins try to understand how they are different
from other children. Siamese twins want to show their
exceptional personalities. All these heroes want other
people to accept and love them as they are.
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BROLIAI IR SESĖS
SIBLINGS

Režisierius / Director:
MICHAEL CHIANG

Kanada / Canada
2016

4 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
JESSIE MCCRACKEN

Prodiuserė / Producer:
KRISTEN HUYS (WOOD)

Kalbos / Languages:
ĮGARSINTA LIETUVIŲ KALBA
Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, PRITAIKYTA
KURTIEMS IR NEPRIGIRDINTIEMS / LITHUANIAN

Montažas / Editing:
JOHN GALLAGHER

FANTAZIJA FANTAZIJA
FANTASY FANTASY

Režisierius / Director:
KASPAR ASTRUP SCHRÖDER

Danija / Denmark
2018

33 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatorius / Cinematography:
KASPAR ASTRUP SCHRÖDER

Prodiuserė / Producer:
SARA STOCKMANN

Montažas / Editing:
KASPAR ASTRUP SCHRÖDER

Filmą pristato Lietuvos
kino centras / Presented by
Lithuanian Film Center

Kalbos / Languages:
DANŲ, ANGLŲ
DANISH, ENGLISH
Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, SPEC. TITRAI
LITHUANIAN, SPECIAL SUB.

SIAMO DVYNĖS
CHENELVA & SHENEEVA

Režisierius / Director:
LÉON BELLAART

Nyderlandai / Netherlands
2016

14 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatorius / Cinematography:
REINOUT STEENHUIZEN

Prodiuseriai / Producers:
KAROLINA DAVIDOVÁ, ONDŘEJ
ŠEJNOHA

Kalbos / Languages:
OLANDŲ / DUTCH

Montažas / Editing:
DENISE JANZÉE

INCONVENIENT FILMS

Filmą pristato Lietuvos kino centras
Presented by Lithuanian Film Center

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, SPEC. TITRAI
LITHUANIAN, SPECIAL SUB.

FILMS THAT HELP YOU GROW
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NAMUOSE
AT HOME

4-6 klasėms (edukacijos trukmė – 60 min.)
Pasaulyje nerimstant kariniams konfliktams, vienos
šeimos yra priverstos rinktis emigraciją, kitos,
neturėdamos galimybių išvykti, lieka gyventi karo
krečiamoje šalyje. Vienu ir kitu atveju labiausiai kenčia
vaikai. Du programos filmai analizuoja, kaip jaučiasi
vaikai, kurie gyvena tiek svetimoje šalyje, tiek svetimu
tapusiame gimtajame mieste. Kas yra namai ir kada
jautiesi namuose?
Many families leave their home countries by force to
escape war, violence, or persecution. Other families live
near or in the climax of the conflict, which inevitably
affect the kids. Two films of the programme analyze
how it feels to live in a foreign country or in a home city
which has become alien. What is home and when do
you feel at home?
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BERNIUKAS IŠ H2
THE BOY FROM H2

Režisierė / Director:
HELEN YANOVSKY

Izraelis, Palestina
Israel, Palestine 2017

21 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatorė / Cinematography:
HELEN YANOVSKY

Prodiuseriai / Producers:
EHAB TARABIEH, HELEN
YANOVSKY, YOAV GROSS

Kalbos / Languages:
ARABŲ, HEBRAJŲ
ARABIC, HEBREW

Filmą pristato Lietuvos
kino centras / Presented by
Lithuanian Film Center

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, PRITAIKYTA
KURTIEMS IR NEPRIGIRDINTIEMS / LITHUANIAN

Montažas / Editing:
HELEN YANOVSKY

LABAS SAALLAM
HELLO SAALLAM

Režisierius / Director:
KIM BRAND

Olandija, Graikija
Netherlands, Greece 2017

16 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
REINOUT STEENHUIZEN

Prodiuseriai / Producers:
HASSE VAN NUNEN,
RENKO DOUZE

Kalbos / Languages:
OLANDŲ, ARABŲ, FARSI
DUTCH, ARABIC, FARSI

Filmą pristato Lietuvos
kino centras / Presented by
Lithuanian Film Center

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, SPEC. TITRAI
LITHUANIAN, SPECIAL
SUBTITLES

Montažas / Editing:
LUUK VAN STEGEREN

INCONVENIENT FILMS
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AŠ ESU GRAŽUS
I AM BEAUTIFUL

7-9 klasėms (edukacijos trukmė – 85 min.)

Augant ir bręstant gali būti sunku priimti save, savo
šeimą ir aplinką. O dar sunkiau išspręsti nuolat kylanč
problemas. Trijų žaismingų trumpametražių filmų
programa praskleidžia neužtikrintumo ir nesaugumo
laikotarpio širmą ir atranda kūrybingus jaunus
žmones, nusprendusius neatitikti normų, pamilusius
save, įvertinusius keistus santykius su artimaisiais ir
išdrįsusius kreiptis pagalbos.

When you are growing up, it can be difficult to accept
yourself, your family and your environment. And even
more difficult to face and solve the constantly rising
problems. Three playful short films draw the curtain o
insecurities and discover creative young people who
decided not to meet the norms, start loving themselv
appreciate strange relationships with their family and
find the courage to ask for help.
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čias

GROŽIS
BEAUTY

Režisierė / Director:
CHRISTINA WILLINGS

Kanada / Canada
2018

23 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatorė / Cinematography:
AMY BELLING

Prodiuserė / Producer:
SHIRLEY VERCRUYSSE

Montažas / Editing:
ILEANA PIETROBRUNO

Filmą remia In Corpore
asociacija / Supported by
In Corpore organisation

Kalbos / Languages:
ANGLŲ, PRANCŪZŲ /
ENGLISH, FRENCH
Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ / LITHUANIAN

MANO LAIMINGA SUDĖTINGA ŠEIMA
MY HAPPY COMPLICATED FAMILY

Režisierė / Director:
TESSA LOUISE POPE

Olandija / Netherlands
2017

17 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatoriai / Cinematography:
ROY VAN EGMOND,
MARC SLINGS

Prodiuseris / Producer:
MAARTEN KUIT

Kalbos / Languages:
OLANDŲ / DUTCH

Filmą pristato In Corpore
asociacija / Presented by
In Corpore organisation

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ / LITHUANIAN

Režisierė / Director:
ASTRID BUSSINK

Olandija / Netherlands
2017

15 min.
Cenzas: N-7 / PG

Operatorius / Cinematography:
SANDER ROELEVELD

Prodiuseriai / Producer:
HASSE VAN NUNEN,
RENKO DOUZE

Kalbos / Languages:
OLANDŲ, ANGLŲ
DUTCH, ENGLISH

Filmą pristato In Corpore
asociacija / Presented by
In Corpore organisation

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, PRITAIKYTA
KURTIEMS IR NEPRIGIRDINTIEMS / LITHUANIAN

Montažas / Editing:
FATIH TURA

IŠKLAUSYK
LISTEN
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Montažas / Editing:
RIEKJE ZIENGS
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ČIA NE MANO
VIETA
I DON’T BELONG
HERE
10-12 klasėms (edukacijos trukmė – 70 min.)
Kad ir kur būtume, kad ir kas būtume, mums visiems
reikia jausti komfortą, saugumą, pasitikėjimą ir meilę.
Skirtinguose pasaulio žemynuose – Afrikoje ir Šiaurės
Amerikoje – gyvenantys filmų herojai susiduria su
panašiais potyriais. Jie myli gimtąjį kraštą, bet dėl
įsišaknijusių pavojingų prietarų, tradicijų ar įsivyravusio
smurto nebesijaučia esantys savo vietoje.
Whether at home, at school, in the courtyard, in
the country where you live or inside your own skin,
everyone needs a sense of comfort, safety, trust and
love to be yourself. Heroes of these short films live in
different continents – Africa and North America – but
encounter similar experiences. They love their homeland
but because of deep-rooted dangerous prejudices,
traditions or a new wave of violence they don‘t feel they
belong here anymore.
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GIMĘ GAMBIJOJE
BORN IN GAMBIA

Režisierius / Director:
NATXO LEUZA

Ispanija / Spain
2018

27 min.
Cenzas: N-13 / PG

Operatorius / Cinematography:
NATXO LEUZA

Prodiuseris / Producer:
NATXO LEUZA

Montažas / Editing:
NATXO LEUZA

Filmą pristato Lietuvos
kino centras / Presented by
Lithuanian Film Center

Kalbos / Languages:
SARAKULĖS, VOLOFŲ
SARAKULE / WOLOF
Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, SPEC. TITRAI
LITHUANIAN, SPECIAL
SUBTITLES

NUUCA
NUUCA

Režisierė / Director:
MICHELLE LATIMER

JAV, Kanada
USA, Canada 2017

13 min.
Cenzas: N-13 / PG

Operatorė / Cinematography:
IRIS NG

Prodiuserės / Producers:
MICHELLE LATIMER, LAURA
POITRAS, CHARLOTTE COOK

Kalbos / Languages:
ANGLŲ, MANDANŲ
ENGLISH, HIDATSA

Filmą pristato Lietuvos
kino centras / Presented by
Lithuanian Film Center

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, PRITAIKYTA
KURTIEMS IR
NEPRIGIRDINTIEMS
LITHUANIAN

Montažas / Editing:
KATIE CHIPPERFIELD
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KAI ATEINA KARAS
WHEN THE WAR COMES

Režisierius / Director:
JAN GEBERT

Čekija, Kroatija
Czech Republic, Croatia 2018

76 min.
Cenzas: V / G

Operatorius / Cinematography:
LUKÁŠ MILOTA

Prodiuseriai / Producers:
RADOVAN SÍBRT,
ALŽBĚTA KARÁSKOVÁ

Kalbos / Languages:
SLOVAKŲ / SLOVAK

Montažas / Editing:
JANA VLČKOVÁ

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH

MANO KAMBARY
IN MY ROOM

Režisierė / Director:
AYELET ALBENDA

Izraelis, JAV, Jungtinė Karalystė
Israel, USA, UK 2017

68 min.
Cenzas: N-13 / PG

Montažas / Editing: SHARON
ELOVIC

Prodiuserė / Producer:
NAAMA PYRITZ

Kalbos / Languages:
ANGLŲ / ENGLISH

Filmą pristato In Corpore
asociacija / Presented by
In Corpore organisation

Subtitrai / Subtitles:
LIETUVIŲ, ANGLŲ
LITHUANIAN, ENGLISH
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FESTIVAL EVENTS
VILNIUS
October 3rd, 7 pm
Forum Cinemas Vingis, Vilnius
Opening of the International human
rights documentary film festival
“Inconvenient Films”.

Discussion „Dissidents of the 21th
century – what are they opposing
and how are their lives changing?”
Presented by: European Parliament
Office in Lithuania
October 6th, 11 am
Contemporary Art Centre, Vilnius

October 4th, 12 noon
Contemporary Art Centre, Vilnius

Family workshop “Freedom for
Animals!”

Creative storytelling and Impact /
Outreach: a case study of “Burma
Storybook”

October 6th, 12 noon
Contemporary Art Centre, Vilnius

Masterclass with director Petr Lom
and producer Corinne van Egeraat.

Discussion “My Happy Complicated
Family”.

October 4th, 6 pm
Contemporary Art Centre, Vilnius

October 6th, 3 pm
Forum Cinemas Vingis, Hall 3, Vilnius

Film “The Limits of Work” and
discussion “Discrimination at work:
what should I know?”

Film “Sex without Consent” and
discussion “A Year of #METOO in
Lithuania”.

October 4th, 6 pm
Martynas Mažvydas National Library
of Lithuania, Vilnius

October 8th, 11 am
Kablys, Vilnius

Opening of the photo exhibition “They
Defend our Freedoms”. Presented
by: European Parliament Office in
Lithuania
October 5th, 4:30 pm
Eurohouse, Vilnius
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Debate “Universal Basic Income will
defeat poverty”
October 8th, 2 pm
Pasaka, Small Hall, Vilnius
Alternative cinemas: the development
of VOD platforms in Lithuania.
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FESTIVALIO RENGINIAI
VILNIUJE
Spalio 3 d., 19 val.
„Forum Cinemas Vingis“, Vilnius
Tarptautinio žmogaus teisių festivalio
„Nepatogus kinas“ atidarymas.
Spalio 4 d., 12 val.
„Šiuolaikinio meno centro” kino salė,
Vilnius
Kūrybiškas istorijų vystymas ir
platinimas: dokumentikos “Birmos
posmai” atvejo analizė. Susitikimas
su režisieriumi Petr Lom ir prodiusere
Corinne van Egeraat.
Spalio 4 d., 18 val.
„Šiuolaikinio meno centro” kino salė,
Vilnius
Filmas „Darbo ribos“ ir diskusija
„Diskriminacija darbe: ką turėčiau
žinoti?“
Spalio 4 d., 18 val.
„Nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka”, Vilnius
Europos Parlamento Sacharovo
30-osioms metinėms skirtos
fotografijų parodos „Jie gina mūsų
laisves“ atidarymas. Pristato: Europos
Parlamento biuras Lietuvoje
Spalio 5 d., 16:30 val.
„Europos namai”, Vilnius

INCONVENIENT FILMS

Diskusija „XXI amžiaus disidentai
– kam jie priešinasi ir kaip kinta
jų gyvenimai“. Pristato: Europos
Parlamento biuras Lietuvoje
Spalio 6 d., 11 val.
„Šiuolaikinio meno centro” kino salė,
Vilnius
Dirbtuvės šeimai „Laisvė gyvūnams!”
Spalio 6 d., 12 val.
„Šiuolaikinio meno centro” kino salė,
Vilnius
Filmas ir diskusija „Mano sudėtinga,
bet laiminga šeima“
Spalio 6 d., 15 val.
„Forum Cinemas Vingis“, 3 salė,
Vilnius
Filmas „Seksas be sutikimo“ ir
diskusija „#METOO metai Lietuvoje“
Spalio 8 d., 11 val.
Kultūros baras „Kablys”, Vilnius
Debatai „Skurdą nugalės universalios
bazinės pajamos“
Spalio 8 d. 14 val.
Kino teatras „Pasaka”, Mažoji salė,
Vilnius
Alternatyvūs kino teatrai: VOD
platformų vystymas Lietuvoje
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October 8th, 5:30 pm
Forum Cinemas Vingis, Hall 3, Vilnius
Film “Plastic China” and discussion
“Waste therapy: recycle stop pollute”
October 9th, 6 pm
Forum Cinemas Vingis, Hall 3, Vilnius
Film “A Better Man” and discussion
“Open conversations about domestic
violence”
October 10th, 5:45 pm
Pasaka, Grand Hall, Vilnius
Film “Free Lunch Society” and
discussion “(In)escapable poverty?”
October 11th, 7 pm
Forum Cinemas Vingis, Vilnius
Closing of the International human
rights documentary film festival
“Inconvenient Films”.
October 13th, 4 pm
Contemporary Art Centre, Vilnius
Discussion “Donna Haraway: what’s
next after feminism?”

KAUNAS
October 6th, 4 pm
Romuva, Kaunas
Opening of the International human
rights documentary film festival
“Inconvenient Films”.
October 6th, 10 pm
Lizdas, Kaunas
Inconvenient music @Kaunas Festival
party
October 7th, 5 pm
Kaunas Artist’s House, Kaunas
Film “Free Lunch Society” and
discussion “Can universal basic
income eliminate poverty?”
October 8th, 6 pm
Romuva, Kaunas
Film “A Better Man” and discussion
“Open conversations about domestic
violence”
October 9th, 6:30 pm
Kaunas Artist’s House, Kaunas
Film “Plastic China” and presentation
“Recycling. Myths and Reality”.

October 14th, 2 pm
Skalvija, Vilnius
Meeting with director Dominic
Gagnon.

October 10th, 6 pm
Kaunas Artist’s House, Kaunas
Film “The Limits of Work” and
discussion “Discrimination at work:
what should I know?”
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Spalio 8 d., 17:30 val.
„Forum Cinemas Vingis“, 3 salė,
Vilnius
Filmas „Plastikinė Kinija“ ir diskusija
„Atliekų terapija: perdirbti negalima
teršti“
Spalio 9 d., 18 val.
„Forum Cinemas Vingis“, 3 salė, Vilnius
Filmas „Geresnis vyras“ ir diskusija
„Atviri pokalbiai apie smurtą šeimoje“
Spalio 10 d., 17:45 val.
Kino teatras „Pasaka”, Didžioji salė,
Vilnius
Filmas „Nemokamų pietų visuomenė“
ir diskusija „(Ne)išvengiamas
skurdas?“
Spalio 11 d., 19 val.
„Forum Cinemas Vingis“, Vilnius
Tarptautinio žmogaus teisių festivalio
„Nepatogus kinas“ uždarymas.
Spalio 13 d., 16 val.
„Šiuolaikinio meno centro” kino salė,
Vilnius
Filmas ir diskusija „Donna Haraway:
kas po feminizmo?“
Spalio 14 d., 14 val.
Kino teatras „Skalvija“, Vilnius
Susitikimas su režisieriumi Dominic
Gagnon.

INCONVENIENT FILMS

KAUNE
Spalio 6 d., 16 val.
„Romuva“, Kaunas
Tarptautinio žmogaus teisių festivalio
„Nepatogus kinas“ atidarymas.
Spalio 6 d., 22 val.
„Lizdas“, Kaunas
Nepatogi muzika @Kaunas
Spalio 7 d., 17 val.
„Kauno menininkų namai“, Kaunas
Filmas „Nemokamų pietų visuomenė“
ir diskusija „Ar universalios bazinės
pajamos gali nugalėti skurdą?“
Spalio 8 d., 18 val.
„Romuva“, Kaunas
Filmas „Geresnis vyras“ ir diskusija
„Atviri pokalbiai apie smurtą šeimoje“
Spalio 9 d., 18:30 val.
„Kauno menininkų namai“, Kaunas
Filmas „Plastikinė Kinija“ ir
prezentacija „Atliekų rūšiavimas.
Mitai ir realybė“
Spalio 10 d., 18 val.
„Kauno menininkų namai“, Kaunas
Filmas „Darbo ribos“ ir diskusija
„Diskriminacija darbe: ką turėčiau
žinoti?“

85

OTHER TOWNS
October 17th, 5:30 pm
Garsas Cinema, Panevėžys

Film “A Better Man” and discussion
“Open conversations about domestic
violence”

Film “The Limits of Work” and
discussion “Discrimination at work:
what should I know?”

October 26th, 4:30 pm
Spindulys Cinema, Marijampolė

October 18th, 5:30 pm
Šiauliai County P. Višinskis Public
Library, Šiauliai
Film “The Limits of Work” and
discussion “Discrimination at work:
what should I know?”
October 20th, 3 pm
Arlekinas, Culture Factory, Klaipėda

Film “A Better Man” and discussion
“Open conversations about domestic
violence”
October 27th, 3 pm
Ukmergė
Film “A Better Man” and discussion
“Open conversations about domestic
violence”

Film “A Better Man” and discussion
“Open conversations about domestic
violence”
October 24th, 5:30 pm
Varėna cultural centre
Film “A Better Man” and discussion
“Open conversations about domestic
violence”
October 24th, 5:30 pm
Ukmergė cultural centre
Film “The Limits of Work” and
discussion “Discrimination at work:
what should I know?”
October 25th, 5:30 pm
Rokiškis cultural centre
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KITUOSE MIESTUOSE
Spalio 17 d., 17:30 val.
Kino centras „Garsas“, Panevėžys
Filmas „Darbo ribos“ ir diskusija
„Diskriminacija darbe: ką turėčiau
žinoti?“
Spalio 18 d., 17:30 val.
Šiaulių ap. Povilo Višinskio viešoji
biblioteka, Šiauliai

Spalio 26 d., 16:30 val.
Kino teatras „Spindulys“, Marijampolė
Filmas „Geresnis vyras“ ir diskusija
„Atviri pokalbiai apie smurtą šeimoje“
Spalio 27 d., 15 val.
Ukmergės kultūros centras
Filmas „Geresnis vyras“ ir diskusija
„Atviri pokalbiai apie smurtą šeimoje“

Filmas „Darbo ribos“ ir diskusija
„Diskriminacija darbe: ką turėčiau
žinoti?“
Spalio 20 d., 15 val.
„Arlekinas“, Kultūros fabrikas, Klaipėda
Filmas „Geresnis vyras“ ir diskusija
„Atviri pokalbiai apie smurtą šeimoje“
Spalio 24 d., 17:30 val.
Varėnos kultūros centras
Filmas „Geresnis vyras“ ir diskusija
„Atviri pokalbiai apie smurtą šeimoje“
Spalio 24 d., 17:30 val.
Ukmergės kultūros centras
Filmas „Darbo ribos“ ir diskusija
„Diskriminacija darbe: ką turėčiau
žinoti?“
Spalio 25 d., 17:30 val.
Rokiškio kultūros centras
Filmas „Geresnis vyras“ ir diskusija
„Atviri pokalbiai apie smurtą šeimoje“
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FESTIVALIO KOMANDA
FESTIVAL TEAM
DIREKTORIUS / DIRECTOR
Gediminas Andriukaitis

MANOTEISES.LT PORTALO REDAKTORĖ
EDITOR OF MANOTEISES.LT
Jūratė Juškaitė

VYKDOMOJI DIREKTORĖ
EXECUTIVE DIRECTOR
Justė Zavišaitė

SAVANORIŲ KOORDINATORIUS
VOLUNTEER COORDINATOR
Rimvydas Kalinauskas

FESTIVALIO KOORDINATORĖ
FESTIVAL COORDINATOR
Monika Sungailaitė

KOPIJŲ TRANSPORTAVIMAS
PRINT TRAFFIC
Juta Kazlauskienė, Giedrius Kazlauskas

PROGRAMOS SUDARYTOJAI
PROGRAMMERS
Narius Kairys
Vladas Rožėnas
Austė Zdančiūtė
Dovilė Grigaliūnaitė

KAUNO KOORDINATORĖ
COORDINATOR IN KAUNAS
Neringa Butnoriūtė
FINANSININKAI / FINANCIERS
Alina Gvozdovič, Rolandas Gricius,
Liveta Garnytė

PROJEKTŲ KOORDINATORĖ
PROJECT COORDINATOR
Monika Markevičiūtė
FILMŲ VERTIMŲ KOORDINATORĖS
FILM TRANSLATION COORDINATORS
Austė Zdančiūtė
Julija Matulytė
Ignė Narbutaitė
KOMUNIKACIJOS VADOVĖ
HEAD OF COMMUNICATION
Dovilė Grigaliūnaitė
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KOORDINATORĖ
PR COORDINATOR
Virginija Vareikytė
SVEČIŲ KOORDINATORĖ
GUEST COORDINATOR
Ona Kotryna Dikavičiūtė

KALBOS REDAKTORĖ
LANGUAGE EDITOR
Emilija Ferdmanaitė
FESTIVALIO ĮVAIZDŽIO KŪRĖJAI
FESTIVAL VISUAL IDENTITY
Eglė Vitkutė, Giorgio Ruggeri,
Eglė Ruibytė (dizainerė asistentė
assistant designer),
Marco Ruggeri (animatorius / animator)
FESTIVALIO INTERNETO SVETAINĖ
FESTIVAL WEBSITE
Eglė Vitkutė, Giorgio Ruggeri
dizainas / design
Marius Leiburas (InCube) –
programavimas / programming

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRO
DIREKTORĖ / DIRECTOR OF LITHUANIAN
CENTER FOR HUMAN RIGHTS
Birutė Sabatauskaitė
NEPATOGAUS KINO KLASĖS VADOVĖ
HEAD OF EDUCATIONAL PROGRAMME
Simona Gaidytė
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NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
SPECIAL THANKS TO
Eugenija Sutkienė, Austėja Milvydaitė, Dovilė Butnoriūtė, Dangis Kriščiūnas, Mikas
Žukauskas, Ieva Pakarklytė, Justinas Vancevičius, Simona Osipovaitė, Daiva Jakaitė,
Diana Giedrytė, Aida Vėželienė, Mindaugas Survila, Jurgita Astrauskienė, Jūratė Kirvaitienė,
Ieva Budrienė, Liudas Basiulis, Pijus Ganusauskas, Tomas Pečiukonis, Menų fabrikas –
Loftas, Oskaro Koršunovo teatras, Menų spaustuvė ir visiems savanoriams.
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.
KONTAKTAI / CONTACTS
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

INCONVENIENT FILMS

89

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI / MAIN SPONSORS

PROGRAMŲ PARTNERIAI / PROGRAM PARTNERS

PAGRINDINIAI INFORMACINIAI PARTNERIAI / MAIN MEDIA PARTNERS

INFORMACINIAI PARTNERIAI / MEDIA PARTNERS

INSTITUCINIAI PARTNERIAI / INSTITUTIONAL PARTNERS

EMBASSY
OF IRELAND

90

PARTNERIAI / PARTNERS

DRAUGAI / FRIENDS

FESTIVALIO SPAUSTUVĖS
FESTIVAL PRINT HOUSES

FESTIVALIO VEŽĖJAS
FESTIVAL COURIER

FESTIVALIO TRANSPORTAS
FESTIVAL TRANSPORT
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Pasinerk
į savo istoriją
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Nemokami ir legalūs
dokumentiniai lmai apie
vaikams svarbias problemas.
Mokytojams ir edukatoriams
bei jų mokiniams.
www.nepatogauskinoklase.lt
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