
Virtualūs kino
seansai bibliotekose



Vienu metu prisijungusios bibliotekos
Lietuvoje žiūri tą patį filmą, kaip kine;

Filmus pristatys įv. svečiai ar programos
sudarytojai;

Tikimės, kad užsimegs diskusijos įvairiomis,
aktualiomis temomis.



2021 m.



Erdvės filmų rodymui
Garso įrangos
Kompiuterio ir projektoriaus su ekranu arba televizoriaus
Kad filmo kokybė nenukentėtų, galimybės užsitamsinti patalpas

KO REIKIA:



Likus ~20 min. iki seanso, bibliotekos darbuotojas,-a prisijungs prie
mūsų virtualios kino salės (nuorodą atsiųsime transliacijos dieną)
Erdvėje susirinks žiūrovai
Numatytu laiku pradės groti filmas
Prieš ar po filmo tame pačiame grotuve atsiras svečiai, pristatantys
filmą
Žiūrovai galės užduoti klausimus nurodytu telefonu (išsiųsdami sms)
Po seanso pokalbių lange paprašysime bibliotekos darbuotojo,-os
įrašyti kiek filme buvo svečių
Jei bus galimybė – nufotografuoti ir pasidalinti nuotrauka su mumis

KAIP VYKS VIRTUALŪS GYVI SEANSAI?





Čia reikės įvesti bibliotekos pavadinimą



Spalio 11 d. (antradienis) 14 val. „Nothing compares“ (97 min.);
Spalio 12 d. (trečiadienis) 12 val. Vaikams: „Vanduo, vėjas, dulkės,
duona“  + „Daugiau nei  atsimenu“ (38 min.);
Spalio 13 d. (ketvirtadienis) 16 val. „Namai iš šukių“ (86 min.);
Spalio 18 d. (antradienis) 14 val. „Tai, kas lieka kelyje“ (93 min.);
Spalio 19 d. (trečiadienis) 12 val. Vaikams: „Istorijos iš dušo“ +  „Tai
aš" (40 min);
Spalio 21 d. (penktadienis)  16 val. „Piknikas Morijoje“ (82 min.);

VIRTUALIŲ KINO SEANSŲ REPEARTURAS:



Spalio 25 d. (antradienis) 16 val. „Geras gyvenimas“  (72 min.)
Spalio 26 d. (trečiadienis) 12 val. Vaikams: „Meškos problema“  +

Spalio 27 d. (ketvirtadienis)14 val. „Šiaurinė srovė“  (98 min.);
      „Du medžiai jeruzalėje“  (42 min.);

VIRTUALIŲ KINO SEANSŲ REPEARTURAS:



Jungtinė Karalystė | 2022 | 97 min. | V
liet. subtitrai 

Plikai skusta moteris įžengia į sceną ir sausakimšame stadione
pasigirsta kurtinantis nepatenkintos minios rėksmas. 90-
taisiais Sinead O’Connor buvo viena kontroversiškiausių ir
labiausiai nesuprastų pop atlikėjų pasaulyje, išsiskirianti savo
aktyvistinėmis provokacijomis. Stiprus atlikėjos balsas ir dar
stipresnė nuomonė – ji taip pranoko savo laiką, jog pasaulis
jos vis dar nepasivijo. Jauna mergina, atsisakiusi tapti
konformiste, nuolatos buvo stumiama į paraštes. Neįtikėtina
kovos už žmogaus teises istorija, pasakojama pačios Sinead
O’Connor. 

Filmą pristatys muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys
Spalio 11 d. (antradienis) 14 val.

Nothing ComparesMuzikinė programa



Danija, Suomija, Švedija, Ukraina| liet. subtitrai |
2022 | 86 min. | V 

Rytų Ukrainoje, Lysičianske, įsikūrę laikini vaikų globos namai,
kuriuose vaikai apsigyvena devyniems mėnesiams. Jei per šį
laikotarpį vaikų nepasiima tėvai, jie išsiunčiami arba pas laikinus
globėjus, arba į internatą. Filmas jautriai dalinasi keturių vaikų –
Evos, Sašos, Kolios ir Polinos – gyvenimu „namuose iš šukių“,
kuriuose jie ne tik stumia laiką, bet ir juokiasi, draugauja, liūdi ir
vis laukia pasirodančių tėvų. 

Filmą pristatys programos sudarytoja 
Spalio 13 d. (ketvirtadienis) 16 val. 

Namai iš šukių
Tau čia nėra vietos



Vokietija, Brazilija, Meksika | 2021 | 93 min. | V
liet. subtitrai 

Filme „Tai, kas lieka kelyje“ žiūrovas keliauja kartu su Lilian ir jos
keturiais vaikais. Šeima palieka Gvatemalą ir prisijungia prie
tūkstantinės minios karavano, judančio Meksikos ir JAV sienos
link. Tai saugiausias būdas vienišai mamai Lilian pasiekti savo
tikslą – geresnio gyvenimo svajonę.

Filmą pristatys programos sudarytoja 
Spalio 18 d. (antradienis) 14 val. 

Tai, kas lieka kelyje

Tau čia nėra vietos



Vokietija | 2022 | 82 min. | V
liet. subtitrai 

Afganistaniečiui kino režisieriui, kaip ir daugeliui jo tautiečių,
kritikavusių talibus, su žmona ir trimis mažametėmis dukromis
teko bėgti iš šalies. Nors šeimai pavyko sėkmingai įveikti kelią iki
Europos, atsidūrusi Graikijoje, Lesbo saloje, ji ilgam užstrigo
didžiausioje Europos pabėgėlių stovykloje Morijoje. Beblėstant
paskutinei vilčiai ištrūkti iš Minotauro labirintu virtusios salos,
vyras nusprendžia kurti filmą apie savo sunkiai suvokiamą
realybę ir miglotą ateitį. Režisierė Lina Lužytė tarsi per didinamąjį
stiklą stebi Talibą Shah ir pasitelkusi metakino žanrą perteikia jo
realybę.

Filmą pristatys rež. Lina Lūžytė
Spalio 21 d. (penktadienis) 16 val.

Piknikas MorijojeTau čia nėra vietos



Švedija, Lietuva, Suomija | 2022 | 72 min. | V
liet. subtitrai 

„Geras gyvenimas“ kviečia žiūrovus susipažinti su unikaliu
startuoliu, kurio darbuotojai nuomojasi bendrą gyvenamąjį bei
darbo plotą ir savo privačius gyvenimus tvarko, lyg šie būtų
įmonės dalis. Visus čia jungia bendras tikslas – siekti
maksimalios savirealizacijos sumažinant savo poreikius iki
miego kapsulės dydžio. Kas nutinka, kai verslo kalba tampa
asmenybės dalimi, o bendruomenė virsta preke?

Filmą pristatys prodiuserė Dagnė Vildžiūnaitė
Spalio 25 d. (antradienis) 16 val.

Geras gyvenimas
Judančio(s) miesto vizijos



Vokietija | 2022 | 98 min. | V
liet. subtitrai 

Arkties vandenyne, Norvegijos teritorijoje, režisierius Steffenas
Krones randa alaus butelį iš savo gimtojo miesto Dresdeno.
Grąžinęs jį atgal į Vokietiją vyras netgi atgauna taros mokestį.
Kaip tai įmanoma – kodėl tuščias butelis kerta pusę Europos?
Režisierius sukuria GPS signalais apkarstytas siuntas, kurias
išmeta į vandenį Vokietijos upėje. Tyrimas apie šiukšlių judėjimą
sykiu yra ir komentaras apie tai, jog atliekos niekada nėra
kažkieno. Jos – visų.

Filmą pristatys "Žaliasis taškas" atstovai
Spalio 27 d. (ketvirtadienis)14 val.

Šiaurinė srovė
Filmai už gamtą



Iranas | 2021 | 25 min. | V
liet. subtitrai 

Irano dykumos oazėje 11-metis Abolfazlas renka datules,
rūpinasi šeimos karvėmis, atlieka namų darbus ir žaidžia su savo
geriausia drauge Setayesh. Tačiau gyvenimas oazėje nėra
visiškai idiliškas. Nors Abolfazlas gyvena su fizine negalia,
Setayesh susiduria su dar didesne kliūtimi. Ji – viena iš 40 000
Irano vaikų, neturinčių gimimo liudijimo ir dėl to negalinčių lankyti
mokyklos.

Spalio 12 d. (trečiadienis) 12 val.

 Vanduo, vėjas, dulkės, duona 
Filmai, padedantys augti



JAV | 2022 | 13 min. | V
liet. subtitrai 

Mugeni istorija prasideda Murambjos kaimelyje pietryčių Konge,
kuriame Banyamulenge ūkininkų bendruomenė rūpinasi vieni
kitais. Vieną naktį, kai Mugeni buvo vos keturiolika, šeimą
pažadino sprogstančios bombos – kaimelį užpuolė sukarinta
milicija, vadinama Mai Mai. Šioji siekė pasisavinti jų žemę bei
galvijus, tvirtindama, kad Banyamulenge gentis neturi teisės
gyventi pietryčių Konge.

Spalio 12 d. (trečiadienis) 12 val.

Daugiau nei atsimenu 
Filmai, padedantys augti



Norvegija | 2021 | 25 min. | N-13
liet. subtitrai 

Prakaitas, trankymasis rankšluosčiais ir plaukų lakas: mokyklos
persirengimo kambarys yra neišvengiamas paauglių gyvenimo
etapas. Šiandieninė karta turi daugiau galimybių nei bet kuri
ankstesnė išreikšti savo individualumą, tačiau retas gali pasigirti
pozityviu požiūriu į savo kūną. „Istorijos iš dušo“ – tai įamžinti
paauglių išgyvenimai ir apmąstymai iš persirengimo kambario.

Spalio 19 d. (trečiadienis) 12 val.

Istorijos iš dušo
Filmai, padedantys augti



Nyderlandai | 2020 | 15 min. | N-12
liet. subtitrai 

16-metė Allen Tumusiime gyvendama Ugandoje suprato, kad
būdama mergaite yra nieko verta. Allen jautėsi tarytum įkalinta
dėžutėje, apibrėžiančioje jos egzistavimo ribas. Pastaruosius
dvejus metus Allen gyvena Olandijoje. Mergaitė rado būdą
pabėgti nuo slegiančių prisiminimų ir dabar išdidžiai stovi ant
scenos su savo pačios sukurta choreografija. Allen šokiu įveda
jus į savo istoriją: tai – aš. Ji nori pademonstruoti, jog niekas
kitas negali nuspręsti, kokios yra mūsų galimybės. Turime
pasauliui parodyti, kas iš tikrųjų esame, turime klausyti savo
širdies. 

Spalio 19 d. (trečiadienis) 12 val.

Tai – aš
Filmai, padedantys augti



Kanada | 2021 | 15 min. | V

Čerčilio miestelis Kanadoje garsėja baltosiomis meškomis, kurių
fotografuoti suguža turistai iš viso pasaulio. Esame matę čia
užfiksuotus didingus laukinės gamtos ir gyvūnų vaizdus, bet kaip
šitos meškos mato mus? Filmas „Meškos problema“ nukelia į
turistų paparacių ir laukinės gamtos pareigūnų sukonstruotą
kliūčių ruožą, kurį meškos turi įveikti savo kasmetinės migracijos
metu.

Spalio 26 d. (trečiadienis) 12 val

Meškos problema

Filmai, padedantys augti



Vokietija | 2022 | 27 min. | V

87-erių metų Kornelija, kadaise vadovavusi Vokietijos imigracijos
politikai, pasakoja nuostabią savo tėvų Donatos ir Eberhardo
Helmrichų istoriją: per Holokaustą jie išgelbėjo daugybę žydų
gyvybių. Žengiant gilyn į XXI amžių, paskutiniai Holokaustą ir
Antrąjį pasaulinį karą išgyvenę liudininkai palieka mus, su savimi
išsinešdami prisiminimus apie vieną tamsiausių žmonijos
egzistavimo laikmečių. Tarptautinės dokumentinio kino kūrėjų ir
animatorių komandos sukurtas filmas „Du medžiai Jeruzalėje“
siekia išsaugoti skaudžią, bet svarbią istoriją ateities kartoms.

Spalio 26 d. (trečiadienis) 12 val

Du medžiai Jeruzalėje
Filmai, padedantys augti



Skambinti +370 (636) 24636 arba +370 (678) 45518;
Arba www.nepatoguskinas.lt puslapyje (dešinėje apačioje, yra
klausimo langelis).

PAGALBA:





Pokalbio langelyje įrašykite vardą, el.paštą bei
problemą/klausimą.

Festivalio metu prie klausimų budės savanoriai.



GERŲ KINO ĮSPŪDŽIŲ!



IR AČIŪ UŽ BENDRADARBIAVIMĄ!


