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Vilnius
2015 metais Lietuvos kultūros tarybai pateikėme projektą „Lietuvos
kinematografininkų sąjungos 2015 metų kūrybinės programos ir veikla“, prašydami jos daliniam
finansavimui skirti 47 000 eurų. Kultūros taryba šiai programai paskyrė 34 000 eurų. 2015 metų
pirmąjį pusmetį papildomai pateikėme du projektus, antrąjį pusmetį – dar tris projektus, iš kurių
Kultūros taryba dalinai finansavo tik vieną projektą – „7-asis Tarptautinis kino festivalis
„Baltijos banga 2015“ (paskirta 15 000 eurų suma).
Lietuvos kinematografininkų sąjungos 2015 metais įvykdyti projektai:
Renginiai su kitomis meno kūrėjų organizacijomis
2015 m. Lietuvos kinematografininkų sąjungos kino salėje surengėme kūrybos
vakarus kartu su kitomis meno kūrėjų organizacijomis:
kovo 26 d. – Drauge su Lietuvos dailininkų sąjunga (parodyti režisieriaus Juozo
Matonio dokumentiniai filmai apie dailininkę Sigitą Maslauskaitę bei skulptorių Vladą
Urbanavičių);
balandžio 2 d. – Drauge su Lietuvos fotomenininkų sąjunga (parodytas A.Kezio
filmas „Jonas Aistis“ ir filmas apie Algimantą Kezį „Susitikimai Stiknių kaime“);
balandžio 26 d. – Drauge su Lietuvos rašytojų sąjunga ir Rašytojų klubu (pristatyti
filmai iš „Poezijos pavasario 2015“: filmas „Jonas Aistis“, režisierius A. Kezys; filmas „Jonas
Strielkūnas“, rež. J. Matonis, V. Damaševičius).
Lietuvos kinematografininkų sąjungos „Kino klubas“
Lietuvos kinematografininkų sąjungos „Kino klubo“ renginiai – jau 10 metų
besitęsiantis kultūrinio-edukacinio pobūdžio projektas, skirtas Sąjungos nariams, Vilniaus
gyventojams bei svečiams, besidomintiems kinu.
Kaip kasmet, kiekvieną 2015 metų ketvirtadienį Kino klube buvo rengiamos filmų
peržiūros, pristatyti vertingi lietuviški vaidybiniai, dokumentiniai ir animaciniai filmai,
organizuoti pokalbiai su filmų autoriais bei svečiais. Savo senus ir naujausius filmus Kino klube
pristatė Sąjungos nariai: režisieriai Aloyzas Jančoras, Valentas Aškinis, Raimundas Banionis,
Ramūnas Abukevičius, Inesa Kurklietytė, Giedrė Žickytė, Audrius Stonys, Mykolas Vildžiūnas,
dailininkas Algirdas Ničius ir operatorius Viktoras Radzevičius.
Kiti (netradiciniai) Kino klubo renginiai:
sausio 5 d. – Kino klubo Kalėdinis renginys vaikams;
vasario 5 - 26 d. – režisieriaus Aloyzo Jančoro sukurtų filmų retrospektyva;
vasario 11, kovo 13, balandžio 23, gegužės 28 ir lapkričio 23 dienomis – pristatytos
Tarptautinio animacinių filmų festivalio „Tindirindis“ naujausios lietuvių, lenkų ir vokiečių
animacinių filmų programos;
kovo 5 d. – Japonų animacinis filmas pagal to paties pavadinimo Ryuho Okawos
knygą „Amžinybės dėsniai“;
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spalio 13 d. – Vokiečių Režisieriaus Andreas Morell muzikinis filmas „Swing
Stories“ (pristatė filmo atlikėjos, lietuvių dainininkės – grupė „Elle G“).
Rugsėjo - lapkričio mėnesiais Kino klube buvo parodyti geriausi filmai iš
Tarptautinio kino festivalio „Baltijos banga 2015“ programos.
Kino klubas turi nemažą nuolatinių entuziastų būrį, kas mėnesį renginius aplanko
250-300 žiūrovų. Visi Kino klubo kino seansai – nemokami.
Užsienio šalių kino dienos Lietuvoje
Lietuvos kinematografininkų sąjunga kasmet, bendradarbiaudama su įvairių šalių
kultūros institucijomis ir ambasadomis Lietuvoje, organizuoja užsienio šalių kino filmų
pristatymus Vilniuje ir kituose Lietuvos regionuose. Filmų pristatymai ir peržiūros vyksta
Lietuvos kinematografininkų sąjungos kino salėje ar kitose pasirinktose erdvėse ir skiriama
visiems, kurie domisi užsienio šalių kinu ir kultūra.
2015 metais surengėme Ukrainos, Rusijos bei Čekijos kino dienas, kuriose buvo
pristatytos vaidybinių, dokumentinių ir animacinių filmų programos:
Rugsėjo 15 d. Ukrainos režisieriai Leonid Kanter ir Ivan Yasniy Kinematografininkų
sąjungoje pristatė savo dokumentinį filmą „Ukrainiečiai“, kuriame pasakojama Ukrainos
kariuomenės kūrimo istorija.
Rugsėjo 30 d. surengtas rusų kino režisieriaus, scenaristo, aktoriaus Dmitrijaus
Dolinino (Sankt Peterburgas) kūrybos vakaras, parodytas filmas „Mitas apie Leonidą“ (1991).
Lapkričio 16-20 d. kartu su Čekijos ambasada Lietuvoje surengėme Čekų komedijos
vakarus, kurių metu buvo parodytos penkios nuotaikingos kino komedijos, sukurtos įvairioms
kartoms atstovaujančių Čekijos kino meistrų.
Gruodžio 3-4 d. kartu su Ukrainos ambasada Lietuvoje ir Ukrainos savanorių
susivienijimu „Naujasis Donbasas“ surengėme jaunųjų Ukrainos režisierių dokumentinio kino
vakarus.
Gruodžio 10 d. kartu su Ukrainos ambasada surengėme ukrainiečių režisieriaus
Viktor Gres kūrybos vakarą. Buvo parodytas dokumentinis filmas apie režisierių „Rondo riteriui.
Viktor Gres“ (2015) bei trumpametražis vaidybinis filmas apie karą „Kas mirs šiandien?“
(1967). Šis filmas Lietuvoje parodytas pirmą kartą!
Įgyvendinant projektą, visų užsienio autorių filmų dialogai buvo išversti iš užsienio
kalbos į lietuvių kalbą, paruošti ir seansų metu demonstruojami filmų subtitrai; tai pat paruošti
(lietuvių ir užsienio kalba) ir išplatinti renginių reklaminiai plakatai bei bukletai. Visos peržiūros
nemokamos. Užsienio šalių kino filmų peržiūros sulaukė didžiulio žiūrovų srauto.
Lietuviško kino dienos Gardine
Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine iniciatyva, bendradarbiaujant su
Lietuvos kinematografininkų sąjunga bei Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi 2015 m.
lapkričio 17-19 dienomis Gardine (Baltarusija) įvyko Lietuviško kino dienos. Buvo parodyti du
lietuvių režisierių darbai – Audriaus Juzėno vaidybinis filmas „Ekskursantė“ (2013) ir
režisieriaus Gyčio Lukšo vaidybinis filmas „Duburys“ (2009). Filmus pristatė kino režisierius,
Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas Gytis Lukšas.
Šimto metų senumo kino teatre, suprojektuotame prancūzų architekto ir dabar
pavadintame „Krasnaja Zvezda“, buvo eksponuoti lietuviški kino plakatai. Ekspoziciją parengė
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.
Renginys sulaukė didelio Gardino miesto valdžios, Gardino visuomenės bei
žiniasklaidos dėmesio. Reportažą apie jį parodė Centrinė Baltarusijos televizija. Renginyje
dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Gardine Genadijus Mackelis, specialiai iš
Minsko atvyko Lietuvos Respublikos ambasadorius J.E. Evaldas Ignatavičius.
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Jubiliejiniai kino renginiai
Lietuvos kinematografininkų sąjunga kasmet organizuoja reikšmingų kino datų, kino
kūrėjų jubiliejų paminėjimus, filmų peržiūras, parodas, vakarus-susitikimus su jubiliatais
Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose. 2015 metais Vilniuje surengti keturi jubiliejiniai kino
kūrėjų vakarai:
balandžio 10 d. – kino operatoriaus Viktoro Radzevičiaus 60 metų sukakčiai skirtas
kūrybos vakaras;
spalio 9 d. – kompozitoriaus, garso režisieriaus Algimanto Apanavičiaus 80-mečio
kūrybos vakaras;
spalio 22 d. – vakaras fotografui, JAV lietuvių kultūros veikėjui Algimantui Keziui
(1928-10-28 – 2015-02-24) atminti;
lapkričio 12 d. – kino režisieriaus ir operatoriaus Arvido Barono 75-mečio kūrybos
vakaras;
gruodžio 9 d. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje atidaryta paroda, skirta
fotomenininko Audriaus Zavadskio 70 metų jubiliejui bei Vytauto Žalakevičiaus filmo „Niekas
nenorėjo mirti“ 50-mečiui paminėti. Lietuvos kinematografininkų sąjunga buvo šio projekto
partnerė;
gruodžio 25 d. – režisieriaus Algirdo Tarvydo 75-ojo jubiliejaus proga Lietuvos
kinematografininkų sąjungos salėje parengta ir iškabinta A.Tarvydo fotografijų paroda „Už
laisvę“.
Lietuvos kinematografininkų sąjungos apdovanojimo konkursas
2015 m. gruodžio 18 d. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje jau 17-ą kartą
paskelbti Lietuvos kinematografininkų sąjungos apdovanojimai.
Pagrindinis prizas atiteko kino operatoriui Eitvydui Doškui – už filmo „Ramybė
mūsų sapnuose“ (rež. Š. Bartas) vaizdo kultūrą. Specialiuoju diplomu pažymėtas filmo „Edeno
sodas“ (rež. A. Puipa) aktorių ansamblis. Kitas diplomas įteiktas dokumentinių filmų kūrėjui
Algirdui Tarvydui – už filmą „Zigmas Zinkevičius. Pamilęs lietuvių kalbą“, už nuoseklų atidumą
Lietuvos kultūros žmonėms.
Apdovanojimus laureatams įteikė Komisijos pirmininkė, kino kritikė Živilė Pipinytė.
Komisijos nariais taip pat buvo kino dailininkė Jurgita Gerdvilaitė, kino režisierius Romas
Lileikis, kino kritikė Santa Lingevičiūtė ir kino operatorius Vytautas Survila.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus paskelbė savo apdovanojimą „Pėda,
palikta Lietuvos kino istorijoje“, jau septintus metus skiriamą žymiausiems Lietuvos kino meno
kūrėjams. Šiemet jis atiteko aktorei Vaivai Mainelytei.
Režisierius Algirdas Tarvydas už nuopelnus dokumentiniam kinui, Lietuvos kultūrai
ir menui, garbingo jubiliejaus proga pagerbtas aukščiausiuoju Lietuvos kultūros ministerijos
apdovanojimu „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Jį įteikė viceministras Arnas Neverauskas.
Iškilmingą apdovanojimų vakarą praturtino kvarteto „Musica Camerata“,
vadovaujamo Algimanto Pesecko, koncertas.
Narystė kitose meno kūrėjų organizacijose
Tai Sąjungos dalyvavimas Lietuvos bei tarptautinių kino organizacijų veikloje,
Lietuvos kino kūrėjų interesų atstovavimas.
Lietuvos kinematografininkų sąjunga yra Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narė bei
Europos kino režisierių federacijos (FERA) narė ir kasmet moka šių organizacijų narystės
mokesčius.
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Internetinės svetainės www.kinosajunga.lt modernizavimas
Kinematografininkų sąjungos svetainė www.kinosajunga.lt – tai vieša interneto
erdvė, kurioje analizuojami svarbiausi kino profesionalams – Sąjungos nariams – klausimai ir
kinui aktualios problemos, skelbiama reikšminga su Lietuvos kinu ir kino kūrėjais susijusi
informacija, anonsuojami kino renginiai, premjeros, kino kūrėjų pasiekimai ir laimėjimai
tarptautiniuose festivaliuose.
2015 metais, siekiant padidinti svetainės lankomumą ir užtikrinti kino informacijos
sklaidą tarptautinėje elektroninėje erdvėje, atnaujinome Sąjungos svetainės dizainą, ji tapo
žymiai patogesnė ir patrauklesnė.
7-asis Tarptautinis kino festivalis „Baltijos banga“ 2015
Tarptautinis kino festivalis „Baltijos banga“ – tai vienintelis trijų Baltijos šalių kino
festivalis Lietuvoje. Festivalį rengia Lietuvos kinematografininkų sąjunga kartu su Nidos
kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“ bei Neringos miesto savivaldybe,
bendradarbiaujant su Latvijos ir Estijos kinematografininkų sąjungomis bei ambasadomis.
2015 metais festivalis „Baltijos banga“ vyko rugpjūčio 23 - 30 dienomis, Nidoje.
Festivalis atidarytas rugpjūčio 23-ją, minint „Baltijos kelio“ dieną. Festivalio programoje buvo
parodyta 19 kino filmų iš šešių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Suomijos ir Rusijos.
Juose apsilankė daugiau nei 4000 žiūrovų.
Rugpjūčio 23-28 d. Neringos atviroje jaunimo erdvėje veikė kūrybinės dirbtuvės
„Animacijos mokyklėlė“ vaikams ir jaunimui, kurias vedė režisieriai animatoriai Jūratė LeikaitėAškinienė ir Valentas Aškinis. Rugpjūčio 29 dieną buvo surengta dirbtuvių metu vaikų sukurto
filmo premjera.
Rugpjūčio 26 dieną Neringos miesto savivaldybės salėje įvyko diskusija-seminaras
„Baltijos šalių bendroji gamyba ir jos perspektyvos“, kurioje, dalyvaujant trijų Baltijos šalių kino
kūrėjams, prodiuseriams, Lietuvos kino centro atstovams, buvo aptartos bendrosios kino
gamybos patirtys ir problemos, žvelgiant iš kiekvienos šalies pozicijų, užmegzti naudingi
tarpusavio ryšiai ir būsimų bendros gamybos projektų idėjos.
Festivalyje dalyvavo 28 akredituoti kino meno atstovai iš 5 šalių. Su žiūrovais prieš
ir po kino seansų bendravo ir savo filmus pristatė 16 kino kūrėjų. Filmų pristatymai
profesionalaus vertėjo buvo verčiami iš lietuvių ar rusų į anglų kalbą ir atvirkščiai. Visi filmai
buvo rodomi originalo kalbomis su angliškais ir lietuviškais subtitrais. Festivalis buvo lankomas
ir Nidoje poilsiavusių užsieniečių.
Rugsėjo 17 – lapkričio 5 dienomis dalis festivalio programos buvo parodyta Lietuvos
kinematografininkų sąjungoje (Vilniuje), lapkričio 20 dieną – Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje (Anykščiuose), lapkritį-gruodį dalis
festivalio programos parodyta Latvijos ir Estijos kinematografininkų sąjungų kino salėse Rygoje
ir Taline.
Festivalis buvo viešinamas įvairiomis visuomenės informavimo priemonėmis:
internetinėje žiniasklaidoje, spaudoje, radijuje, televizijoje, reklaminiais plakatais, išleista
festivalio programa lietuvių ir anglų kalba, Animacijos mokyklėlėje sukurto filmo DVD.
Festivalio programa buvo pristatyta Lietuvos televizijos ir Lietuvos radijo laidose, žurnale
„Kinas“.
Pagrindiniai festivalio „Baltijos banga“ rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba ir
Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA. Informaciniai festivalio partneriai –
nacionalinis transliuotojas Lietuvos radijas ir televizija, pajūrio radijo storis „Neringa FM“,
portalas ir dienraštis „Vakarų ekspresas“.
2015 m. atnaujinta festivalio svetainė www.baltijosbanga.lt ir socialinis Facebook
tinklas, informacija apie festivalį talpinama lietuvių ir anglų kalbomis.
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Aktoriaus Donato Banionio atminimo įamžinimas
Kinematografininkų sąjungos iniciatyva 2015 metų gruodžio mėnesį buvo
suprojektuota atminimo lenta, skirta Lietuvos teatro ir kino aktoriaus, Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureato Donato Banionio atminimui įamžinti (lentos autorius – žinomas
skulptorius Romualdas Kvintas). Atminimo lenta bus įrengta ant namo Lvovo g. 89, Vilniuje,
kur aktorius gyveno paskutiniuosius 10 metų. Iškilmingas lentos atidengimas vyks 2016 metų
balandžio 27 dieną.
Kino kolekcijos „Lietuviško kino kraitė“ surinkimas ir panauda
Vienas svarbiausių Sąjungos projektų – kinoteka „Lietuviško kino kraitė“, kurioje
sukaupta per 100 vaidybinių, 200 dokumentinių ir 50 animacinių filmų DVD formatu. Kinoteka
atvira visiems, tačiau pagrindinis jos egzistavimo tikslas – įvairių edukacinių poreikių
tenkinimas. Rengiame moksleiviams bei studentams skirtus susitikimus su režisieriais,
ekranizacijų peržiūras, aptarimus, kino pamokas bei seminarus, bendradarbiaujame su Vilniaus
Universitetu, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus dailės akademija, Nacionaline
dailės galerija, Kauno Viešosios bibliotekos Kino klubu, Kauno jaunimo žiniasklaidos centru,
Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka, Anykščių A. Vienuolio-Žukausko ir A. Baranausko
muziejumi, Utenos A. ir M. Miškinių viešąja biblioteka, Šilutės gimnazija, Nidos kultūros ir
informacijos centru „Agila“ ir kitais. „Lietuviško kino kraitė“ nuolat papildoma naujais
lietuviškais filmais.
Trumpos žinios apie Sąjungą
2015 metų pabaigoje Lietuvos kinematografininkų sąjungoje buvo 228 nariai, veikė
9 profesinės gildijos. Sąjungoje dirbo 4 etatiniai darbuotojai: pirmininkas Gytis Lukšas, sekretorė
Aurelija Daugėlaitė, finansininkė Vida Vainilavičienė (0,5 etato) ir administratorius Vidmantas
Gaigalas (0,5 etato).
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