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LIETUVIŠKA ANIMACIJA 2014 - 2015 /
LITHUANIAN ANIMATION 2014 - 2015
Animacijai Lietuvoje 2014 m. buvo labai reikšmingi. Kino ekranus išvydo
net du lietuvių kurti animaciniai pilnametražiai filmai: Lietuvos, Latvijos,
Liuksemburgo bei Danijos bendros gamybos 2D animacijos projektas
„Aukso žirgas“ (rež. Valentas Aškinis, Reinis Kalnaellis) bei „Gustavo nuotykiai“,
šeimos auditorijai skirtas gyvo veiksmo bei 3D animacijos filmas (rež. Vaidas
Lekavičius, Augustinas Gricius).

2014 was an important year for animation in Lithuanian. Two full-feature
animation films premiered – The Golden Horse (Aukso žirgas), a 2D animation
project directed by Valentas Aškinis and Reinis Kalnaellis and co-produced by
Lithuania, Latvia, Luxembourg and Denmark, as well as Around the World on
a Flying Windmill (Gustavo nuotykiai), a 3D animation family adventure film
directed by Vaidas Lekavičius and Augustinas Gricius.

Trumpametražių eksperimentinių filmų kategorijoje svarbu paminėti
režisierių Skirmantos Jakaitės bei Solveigos Masteikaitės darbą „Neeuklidinė
geometrija“. Filmas 2014 m. apdovanotas Oberhauzeno festivalyje Vokietijoje,
kur pelnė ekumeninės žiuri apdovanojimą, o Hirošimos tarptautiniame
animacinių filmų festivalyje buvo apdovanotas specialiuoju tarptautinės
žiuri prizu. Tai antrasis lietuviškas animacinis filmas, rodytas tarptautinio
Anesi animacinių filmų festivalio programoje. 2013 m. festivalio konkursinėje
programoje dalyvavo lietuvių režisierės Redos Tomingas debiutinis filmas
„Kaltė“.

Non-Euclidean Geometry (Neeuklidinė geometrija) directed by Skirmanta
Jakaitė and Solveiga Masteikaitė should be noted in the category of
experimental short animation. The film received the Prize of the Ecumenical
Jury at the International Short Film Festival Oberhausen in 2014, also won
the Special International Jury Prize at the International Animation Festival
Hiroshima. This is the second Lithuanian animated film screened in Annecy
International Animated Film Festival. Reda Tomingas’ debut film Guilt (Kaltė)
was the first Lithuanian film chosen for the competition programme of the
festivali in 2013.

2015 m. įvyko pirmasis Baltijos jūros ir Šiaurės šalių animacijos ir video
žaidimų festivalis „Beautiful Land of Nevermind“. Taip pat Lietuvoje įsteigta
animacijos asociacija, kurios tikslas – formuoti bei komunikuoti patrauklų
lietuviškos animacijos įvaizdį šalyje bei užsienyje.

In 2015, the first Baltic Sea and Nordic Region Animation and Video Games
Festival “Beautiful Land of Nevermind” took place. An animation association
was founded in Lithuania in May. The organisation aims at shaping and
communicating an attractive image of Lithuanian animation within the
country and internationally.

Visa tai byloja, kad animacija Lietuvoje išgyvena kokybinių permainų bei
augimo laikotarpį.
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All of this signals that Lithuanian animation is going through a period of
transformation and growth.

REDA TOMINGAS
KALTĖ / GUILT (2013)
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EDUKACIJA /
EDUCATION
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VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA
VILNIUS ACADEMY OF ARTS
Animacija

Animation

Vilniaus dailės akademija (VDA) yra pagrindinė vizualinio meno aukštąjį
išsilavinimą teikianti švietimo institucija Lietuvoje. Fotografijos ir medijos
meno katedroje veikia dvi studijų programos: fotografijos ir medijos meno
(bakalauro ir magistro studijos) ir animacija (bakalauro studijos). Studijomis
siekiama ugdyti profesionalius menininkus, gerai išmanančius meno teoriją,
gebančius kurti originalius ir profesionalius kūrinius bei reflektuoti šiuolaikinę
fotografiją ir medijos technologijas.

Vilnius Academy of Arts (VDA) is the leading visual art university in
Lithuania. The Department of Photography and Media Art offers two
specializations: photography and media art (BA and MA) and animation
(BA). It aims at raising professional artists with a broad expertise in
humanities and arts, knowledgeable in and having a good command of
contemporary photography and media technologies, and able to create
original and professional art works.

Naujosios studijų programos pagrindas yra bakalauro studijos. Vasaros
praktikos ir vasaros akademijos, vadovaujamos žymių kūrėjų, – integrali
studijų proceso dalis. Studijos baigiamos viešai ginamais diplominiais
darbais, kurie kartais pristatomi ir tarptautiniuose animacijos festivaliuose.
Per ketverius studijų metus absolventai parengiami darbui ne tik Lietuvos, bet
ir kitų Europos šalių animacijos studijose, į kurias mūsų dailininkai kviečiami
bendradarbiauti jau dabar.

The new animation program is based on undergraduate studies. Summer
practice and a summer academy, led by professional artists is an integral
part of the learning process. Studies are completed by publicly defended
thesis, which is sometimes presented in international animation festivals.
During the four years of study graduates are prepared to work not only
in Lithuania, but also in animation studios of other European countries.

KONTAKTAI / CONTACTS
www.media.vda.lt
+370 5 210 54 30
vda@vda.lt
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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA
VILNIUS COLLEGE OF TECHNOLOGIES AND DESIGN
Multimedijos dizainas

Multimedia Design

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (VTDK) siūloma daugiau nei
dvidešimt studijų programų dizaino, inžinerijos, technikos mokslų ir
transporto srityse. Studijose daug dėmesio skiriama praktinei veiklai,
sudaromos sąlygos studentams įgyti specialybės žinių ir gauti bakalauro
laipsnį.

Vilnius College of Technologies and Design (VTDK) offers more than
twenty courses in design, engineering, sciences, technology and
transport. Studies focus on practical activities, enabling students to gain
professional knowledge and gain a bachelor’s degree.

Dizaino fakultete siūloma multimedijos dizaino studijų programa. Ši
programa leidžia studentams pasirinkti vieną iš keturių specializacijų:
animaciją, audiovizualinio montažo režisūrą, garso dizainą, interaktyvųjį
dizainą. Studentai studijuojantys skaitmeninę animaciją įgyja žinių
apie animacijos technikas, 2D ir 3D grafiką, tipografiją, interaktyvias
technologijas, skaitmenines technologijas, dizaino pagrindus, taip pat
apie fotografijos ir kino technikas. Sėkmingai apsigynus baigiamąjį darbą
studentams suteikiamas medijų meno profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis.

Multimedia design study programme is aimed at fostering creative and
innovative specialists who would suit the needs of the dynamic market
of creative industries, and to prepare a multimedia product creator who
is able to implement their own or others’ creative multimedia projects
through both individual work and teamwork. Multimedia design program
allows students to choose one of four specializations: animation, audiovisual editing, sound design and interactive design. Studies are available
in full-time form. Duration of full-time studies is 3 years. Students learn
the basics of creative industries production and specialise in a chosen
field. Multimedia design studies are based on a system of modules, the
core of which is problem-solving-directed design learning. The study
process combines individual activities and project group work, oriented
towards business and constant changes in the media culture.

KONTAKTAI / CONTACTS
www.medijudizainas.lt/bogus
+370 5 234 15 24
info@vtdko.lt
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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY
Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Multimedia design

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) yra viena didžiausių
aukštųjų mokyklų Lietuvoje, siekianti tapti technikos ir inžinerijos mokymo
bei tyrimų lydere Baltijos šalyse.

Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) is one of the largest
schools of higher education in Lithuania, which strives for a leading
position among the Baltic countries in technical and engineering
education as well as in the field of scientific research.

Studijų programa „Multimedija ir kompiuterinis dizainas” suteikia studentams
galimybes specializuotis multimedijų turinio gamyboje, programavime
ir kūrybiniuose multimedijų projektuose. Į šią studijų programą įtraukta
kompiuterinė grafika, 2D ir 3D animacija, vizualizavimo sistemos, audio
ir video technologija, multimedijos technologijos, interneto 3D grafika,
žmogaus ir kompiuterio sąveika. Studijų programa orientuota į 2D ir 3D
animaciją, mobiliųjų aplikacijų bei video žaidimų kūrimą. Pabaigus programą
įgyjamas informacinių technologijų bakalauro laipsnis.

KONTAKTAI / CONTACTS
www.multimedija.vgtu.lt
+370 5 274 48 48
gsk@vgtu.lt
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The study programme Multimedia and Computer Design offers
students a possibility to specialise in production, programming and
creative multimedia projects. This study programme encompasses
visual design, 2D and 3D animation, movement graphic, graphic
design, interactive design, audio and video production, special effects,
video games design, 3D modelling, human-computer interface. In the
study programme the emphasis is put on 2D and 3D animation. Upon
completion of the study programme students receive BA in Information
Technologies.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
ŠIAULIAI UNIVERSITY
Audiovizualinis menas

Multimedia art

Šiaulių universiteto Menų fakulteto Audiovizualinio meno studijų programa
buvo sukurta ir vykdoma nuo 2002 metų. Ji ruošia audiovizualinio meno
bakalaurus, gebančius integruoti modernias meno raiškos priemones,
išmanančius kompiuterines, vaizdo bei garso technologijas. Studentų
baigiamuosiuose darbuose nagrinėjami teoriniai ir praktiniai statiško
ir judančio vaizdo, garso, tarpdisciplininių sąveikų klausimai. Dalis
bakalaurų savo kūrybines interpretacijas vykdo animacijoje, populiariausia
– stop kadro animacija. Programoje dirbo žinomi tarpdisciplininio
meno kūrėjai: Regina Šulskytė, Tomas Andrijauskas, Remigijus Venckus,
Rimantas Plungė, Alvydas Lukys, Virginijus Malčius, Arūnas Uogintas ir kt.

Multimedia Art course at Šiauliai University Art Faculty was introduced
in 2002. Since then it is preparing students to integrate contemporary
media through current computer video and audio technologies. Most of
the students work with stop motion animation by which contemporary
visual and audio ideas are being addressed. This course was led by
many well know multimedia and contemporary Lithuanian artists such
as Regina Šulskytė, Tomas Andrijauskas, Remigijus Venckus, Rimantas
Plungė, Alvydas Lukys, Virginijus Malčius, Arūnas Uogintas and many
more.

Šiaulių universiteto Audiovizualinio meno programos absolventai yra
sukūrę originalių animacijos kūrinių, rodytų įvairiuose kino konkursuose,
meno projektuose.

Alumni of this university have created original pieces of animation that
have been screened at various film festivals.

KONTAKTAI / CONTACTS
www.su.lt
+370 4 139 30 30
all@da.su.lt
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FESTIVALIAI /
FESTIVALS
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TARPTAUTINIS ANIMACINIŲ FILMŲ FESTIVALIS „TINDIRINDIS”
INTERNATIONAL ANIMATION FILM FESTIVAL “TINDIRINDIS”
Lapkritis / November
Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis” – tai seniausias ir
didžiausias animacinių filmų festivalis Lietuvoje. Festivalio misija – kuo
plačiau pristatyti pasaulinės animacijos spektrą: įvairių stilių, mokyklų
atstovų darbus, parodyti animaciją, kuri skatina kūrybiškumą. „Tindirindis”
siekia įtikinti Lietuvos auditoriją, kad animacija kalba apie rimtus dalykus
ir nagrinėja gilias problemas. Festivalio programa įvairiapusė, pristatanti
garsių pasaulio režisierių, debiutantų, studentų kūrinius, nemaža jų
dalis yra pelnę įvairių tarptautinių festivalių nominacijas bei prizus.
Didelis dėmesys skiriamas lietuviškai animacijai. Tarptautinė žiuri išrenka
geriausius animacinius filmus, jiems atitenka apdovanojimai – stiklo
riešutai. Kartu su latvių, estų, norvegų, švedų, suomių ir danų animacijos
festivaliais „Tindirindis“ įsteigė bendrą apdovanojimą „Anoba“.

KONTAKTAI / CONTACTS
Valentas Aškinis
+370 610 47 151
tindirindis_festival@yahoo.com
www.tindirindis.lt
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“Tindirindis” is the biggest and the oldest animated film festival in
Lithuania. It is created as a platform for non-commercial films. The
festival is an annual screening of the best animation works and new
Lithuanian animation films. “Tindirindis” is aimed at strengthening the
awareness of foreign and Lithuanian cartoon artists that they belong
to the same community, encouraging the recognition of differences
and inspiring dialogue and collaboration among all EU countries. The
symbol of the festival “Tindirindis” is a hazelnut. The best animated
films are awarded with a glass nut – each of them is an impressive
and unique piece of art. The festival features competition and noncompetition film screenings as well as a retrospective and an informal
program.

BALTIJOS JŪROS IR ŠIAURĖS ŠALIŲ ANIMACIJOS IR VIDEO ŽAIDIMŲ FESTIVALIS
„BEAUTIFUL LAND OF NEVERMIND“
BALTIC SEA AND NORDIC REGION ANIMATION AND VIDEO GAMES FESTIVAL
“BEAUTIFUL LAND OF NEVERMIND”
Vasaris / February
„Beautiful Land of Nevermind“ yra pirmasis Baltijos jūros ir Šiaurės šalių
regiono animacijos ir video žaidimų festivalis.
Festivalio tikslas – stiprinti animacijos ir video žaidimų industrijas ir skatinti
bendradarbiavimą tarp animacijos ir video žaidimų sektorių; populiarinti
animacijos ir video žaidimų produktus; skatinti gerosios praktikos, žinių bei
patirties mainus tarp animacijos ir video žaidimų profesionalų.

Animation and Video Games Festival “Beautiful Land of Nevermind” is a
new international event, focusing on the industry in the Baltic Sea and
Nordic Region.
The aim of the festival is to promote co-productions of animated
films and video games in the Region. Besides the non-competitive
programmes of animated films, presentation of newest video games,
the festival features industry forum dedicated to animation and video
games professionals.

KONTAKTAI / CONTACTS
Laura Almantaitė
+370 698 27519
laura@blon.lt
www.blon.lt
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PRODIUSERIŲ BENDROVĖS /
PRODUCTION COMPANIES
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ANIMACIJOS
STUDIJA
KONTAKTAI / CONTACTS
Algirdas Selenis
Kalvarijų 196-58, Vilnius
LT-08201, Lietuva / Lithuania
+370 680 77 310
selenis.studija@gmail.com
animacijosstudija.jimdo.com
FILMAI / FILMS
Saulės vaduotojas / The Sun Princess
and Her Daliverer (2016)
Jūratė ir Kastytis / Jūratė and Kastytis
(2012)
Help Me (2012)

PETPUNK
KONTAKTAI / CONTACTS
Miglė Kaušylaitė
Meškeriotojų g. 33, Vilnius
LT-10100, Lietuva / Lithuania
+370 685 51 745
hello@petpunk.com
www.petpunk.com
FILMAI / FILMS
Bėgančios šviesos / Running Lights
(2015)
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ART SHOT

ERA FILM

FILMŲ ŠTRICHAI

KONTAKTAI / CONTACTS
Agnė Adomėnė
J. Savickio 21-3B, Vilnius
LT-01108, Lietuva / Lithuania
+370 620 88 522
agne@artshot.lt
www.artshot.lt

KONTAKTAI / CONTACTS
Rasa Miškinytė
K. Ladygos 1-119, Vilnius
LT-08235, Lietuva / Lithuania
+370 682 96 128
rasa@erafilm.lt

KONTAKTAI / CONTACTS
Jūratė Leikaitė
Nugalėtojų 11, Vilnius
LT-10105, Lietuva / Lithuania
+370 618 00 654
leikaite@yahoo.com

FILMAI / FILMS
Kileris, Pingvinas, Tomas / Killer,
Penguin, Tom, Doll Face (2018)
Vabzdžių dresuotojas / The Bug
Trainer (2009)

FILMAI / FILMS
Kaukučių istorijos / Hoblins
Adventures (2017)
Saldus kaip medus / Sweet as Honey
(2017)
Aitvaro prisijaukinimas / Kite
Domestication (2016)

POLYFIELD
MEDIA

PSILIKONO
TEATRAS

SEZAMAI
ATSIVERK

KONTAKTAI / CONTACTS
Darius Jaruševičius
Treniotos 46-1, Vilnius
LT-08122, Lietuva / Lithuania
+370 608 09 839
polyrabbit@gmail.com
www.facebook.com/PolyfieldMedia

KONTAKTAI / CONTACTS
Auksė Petrulienė
Kampiškių 1, Kaunas
LT-45301, Lietuva / Lithuania
+370 612 44 272
aukse.petruliene@gmail.com
www.aukse.lt

KONTAKTAI / CONTACTS
Eligija Volodkevičiūtė
Justiniškių 115-29, Vilnius
LT-05245, Lietuva / Lithuania
+370 606 86 944
eligija.volodkeviciute@gmail.com

FILMAI / FILMS
Žmogus-energija / Human-Energy
(2016)
New DVD Option Respects Nationalism
(2013)
Polyrabbit.Duplicate (2011)

FILMAI / FILMS
Bestiarium marinum - animuota kolekcija /
Bestiarium Marinum - Animated Collection
(2014)
Šiltnamio istorijos / Greenhouse Stories
(2013)

FILMAI / FILMS
Pieno baras / Milk Bar (2017)
Po mirties, prieš pragarą / After Death,
Before Hell (2016)
Gruziniškas tostas / Georgian Toast
(2015)

FILMAI / FILMS
Atvirumas / Honesty (2014)
Jeruzalė 2004 / Jerusalem 2004 (2014)
Medio-Monte / Medio-Monte (2014)
Mėnulis juda lėtai / Moon Moving Slowly
(2014)

JONI ART

MEINART

NERUTINA

OKTA

KONTAKTAI / CONTACTS
Rasa Joni
Birželio 23-iosios 1-19, Vilnius
LT-03205, Lietuva / Lithuania
+370 670 60 287
info@rasajoni.com
www.joniart.com

KONTAKTAI / CONTACTS
Meinardas Valkevičius
Lakūnų 24, Vilnius
LT-09108, Lietuva / Lithuania
+370 696 91 051
info@meinart.lt
www.meinart.lt

KONTAKTAI / CONTACTS
Jūratė Samulionytė
Kauno 4-9, Vilnius
LT-01310, Lietuva / Lithuania
+370 620 71 766
info@noroutine.lt
www.vimeo.com/skirmanta

KONTAKTAI / CONTACTS
Vitalijus Žukas
Meškeriotojų 33, Vilnius
LT-10100, Lietuva / Lithuania
+370 611 40 558
info@okta-studio.com
www.okta-studio.com

FILMAI / FILMS
Kileris, Pingvinas, Tomas / Killer, Penguin,
Tom, Doll Face (2018)
Berniukas, kuris niekada nesikirpo plaukų /
The Boy Who Never Cut His Hair (2016)
Kaltė / Guilt (2013)

FILMAI / FILMS
FILMAI / FILMS
Neeuklidinė geometrija /
Topinambai / Topinambus (2016)
Non-Euclidean Geometry (2013)
Maskaradas / Mascarado (2015)
Atlanto paukščiai / Atlantic Birds (2015)
Netikras mėnulis / The Impossible Moon (2010)

STUDIO MITKUS ŠIAULIŲ KINO
MENO KLUBAS
KONTAKTAI / CONTACTS
Tomas Mitkus
Šeimyniškių 42-56, Vilnius
LT-09213, Lietuva / Lithuania
+370 652 99 880
info@studiomitkus.lt
www.studiomitkus.lt
FILMAI / FILMS
Akmens ir garo miestai /
Cities of Steam and Stone (2015)

KONTAKTAI / CONTACTS
Viktoras Gundajevas
K. Korsako 59-72, Šiauliai
LT-78370, Lietuva / Lithuania
+370 618 29 932
kinoklubas@splius.lt
www.siauliufilmai.lt
FILMAI / FILMS
Bimas / Bimas (2014)

FILMAI / FILMS
Bėgančios šviesos / Running Lights
(2015)
VIDEO ŽAIDIMAI / VIDEO GAMES
Sunny Drops (2012)

VILANIMOS FILMŲ WRKS
STUDIJA
KONTAKTAI / CONTACTS
KONTAKTAI / CONTACTS
Valentas Aškinis
Antakalnio 116-33, Vilnius
LT-10200, Lietuva / Lithuania
+370 610 47 151
tindirindis_festival@yahoo.com
FILMAI / FILMS
Aukso žirgas / The Golden Horse (2014)
Laimė - nelaimė / Luck - Bad Luck (2014)
Saga / The Button (2012)
Nepriklausomybės diena / Independence
Day (2012)

Kristina Ramanauskaitė
Smolensko 10D-37, Vilnius
LT-03234, Lietuva / Lithuania
+370 629 19 897
kristina@ridea.lt
FILMAI / FILMS
Miškas / Woods (2015)
MC Mesijus - Nelieskit mėlynojo gaublio /
MC Mesijus - Don’t Touch the Blue Globe
(2013)
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PELNO MOKESČIO LENGVATA /
TAX INCENTIVES
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PELNO MOKESČIO LENGVATA LIETUVOJE
2014 m. sausį Lietuvoje įsigaliojo Pelno mokesčio lengvata, sudaranti galimybę Lietuvoje kuriamą
filmą finansuoti iš privačių rėmėjų pritraukiant iki 20% gamybos Lietuvoje biudžeto.
KAIP TAI VEIKIA?
Lengvata skirta vaidybinių, TV, dokumentinių ir animacinių filmų gamintojams.
Tai gali būti nacionaliniai, bendros gamybos bei užsienio filmai ar jų dalys. Filmo
gamintojams yra sudaroma galimybė iš privačių investuotojų pritraukti iki 20%
gamybos Lietuvoje biudžeto. Investuotojus neatlygintinai suteikti lėšų filmo gamybai
skatina galimybė susimažinti apmokestinamąsias pajamas bei mokėtiną pelno
mokestį. Paraiškas Pelno mokesčio lengvatai gauti administruoja Lietuvos kino
centras.

KULTŪRINIO TURINIO VERTINIMO KRITERIJAI

PAGRINDINĖS SĄLYGOS
• Lietuvoje patirtos išlaidos turi būti ne mažesnės kaip 43443 eurų.
• Bendra didžiausia neatlygintinai filmo gamybai suteiktų lėšų suma negali viršyti
20% filmo ar jo dalies gamybos išlaidų, patirtų Lietuvoje.
• Filmas negali būti pornografinis ar kurstyti smurtą ir turi atitikti kultūrinio turinio
vertinimo bei gamybos kriterijus.

GAMYBOS KRITERIJAI

(turi atitikti bent du):
• Tai nėra reklaminis filmas, reklaminis vaizdo klipas, televizijos laida, muzikinis
• filmo scenarijus ar pagrindinė tema yra paremti Lietuvos ar Europos kultūros,

vaizdo klipas, kompiuterinis žaidimas, muilo opera, situacinė komedija ar kitas

istorijos, religijos, mitologijos ar visuomenės gyvenimo įvykiais;

panašus meninės vertės neturintis serialas.

• filmas pasakoja apie žinomą Lietuvos ar Europos kultūros, istorijos, religijos,

• Vykdant animacinio filmo gamybą, Lietuvoje bus kuriama ar gaminama ne

visuomenės asmenybę, mitologinį veikėją;

mažiau kaip 10 proc. visų arba ne mažiau kaip 20 proc. dviejų toliau išvardintų

• filmo scenarijus ar pagrindinė tema yra paremti reikšmingu Lietuvos ar Europos

elementų:

literatūros kūriniu;

• filmavimas (jei filmo scenarijus to reikalauja);

• filmas įprasmina svarbias Lietuvos ar Europos vertybes: kultūrų ir religijų įvairovę,

• vizualinis ir (ar) grafinis dizainas (konceptualus personažų, aplinkos ir

žmogaus teises ir pilietiškumą, demokratiją ir solidarumą, mažumų teises ir

rekvizito dizainas);

toleranciją, pagarbą kultūros ir šeimos tradicijoms;

• kadro kompozicinis išplanavimas, kadruotės;

• filmas nagrinėja tautinės ir europinės tapatybės klausimus.

• vizualieji ir specialieji efektai.
• Ne mažiau kaip 51 proc. Lietuvos filmo gamintojo samdomų filmo grupės narių
yra Lietuvos Respublikos arba Europos Ekonominės Erdvės valstybių piliečiai.
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TAX INCENTIVES IN LITHUANIA
The new Lithuanian Tax Incentives went into effect in January 2014. From now on Lithuania offers
you up to 20% of Lithuanian production budget.
HOW DOES IT WORK?
The Incentives are available to feature films, TV films, documentaries and animated
films. This includes domestically produced, co-produced or commissioned films
(produced under service agreement). The scheme involves a foreign production
company, a Lithuanian production company, a local donor providing financial support
to the film and the Lithuanian Film Centre that administers the scheme. Foreign
producer will need a local production company to be able to qualify for the Incentives.
The scheme can be applied to a whole film or a part of it.
The production company receives up to 20% of the Lithuanian production budget
and the local donor is motivated by the opportunity to reduce the local corporate
income tax.

ELIGIBILITY
• The aggregate maximum amount of the donation funds provided cannot exceed
20% of the production expenses incurred in Lithuania.
• Film spend in Lithuania has to be at least EUR 43,443.
• The film cannot be pornographic or promote violence and has to meet cultural
content and production criteria.

PRODUCTION CRITERIA
• It is not a promotional film, an advertisement, unscripted entertainment (e.g.
game shows, reality show, talk shows, talent shows), a music video, a computer

CULTURAL TEST
(has to meet at least two criteria)
• The story is based on events that are part of Lithuanian or European culture,
history, mythology, religion or social life.
• The story tells about a known character or personality who is part of Lithuanian or
European culture, history, society or religion.
• The story is based on a culturally significant work of national or European literature.
• The film reflects important Lithuanian or European values.
• The film focuses on the issue of Lithuanian or European identity or Lithuanian and
European customs and traditions.

game or a television series.
• During the course of production of an animation project, at least 10 percent
of all or at least 20 percent of two of the elements listed below will be created
or produced in the Lithuania:
• shooting (if the script so requires),
• developing and/or creating visual or graphic design of characters, set
and props,
• compositional layout of a frame, storyboards,
• animatic, visual and special effects.
• At least 51 percent of the crew hired by the Lithuanian film producer are citizens
of the Republic of Lithuania or citizens of other European Economic Area (EEA)
countries.
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GAMINAMI ANIMACINIAI FILMAI /
ANIMATION FILMS IN PRODUCTION
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REŽISIERĖ / DIRECTOR Jūratė Leikaitė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Jūratė Leikaitė
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER
Vytautas Jokubonis
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Jūratė Leikaitė
MUZIKA / MUSIC Kipras Mašanauskas
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITING Valentas Aškinis
ANIMATORĖS / ANIMATORS Diana Faraponienė,
Jurgita Vaidilaitė, Darija Čiuželytė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Jūratė Leikaitė
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Filmų štrichai“, Lietuva / Lithuania

AITVARO PRISIJAUKINIMAS
KITE DOMESTICATION

KONTAKTAI / CONTACTS
Jūratė Leikaitė
+370 51 800 654
leikaite@yahoo.com

2016 • 26 min. • DCP • Dolby Surround • Spalvotas / Colour
Tai filmas šeimai pagal lietuvių mitologines sakmes.
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A family film based on Lithuanian mythological legends.

REŽISIERIUS / DIRECTOR Meinardas Valkevičius
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT
Meinardas Valkevičius
DAILININKAS / ART DIRECTOR Meinardas Valkevičius
KOMPOZITORIUS / COMPOSER Raimondas Surblys
PRODIUSERIS / PRODUCER Meinardas Valkevičius
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„MeinArt“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Meinardas Valkevičius
+370 696 91 051
info@meinart.lt

ATLANTO PAUKŠČIAI
ATLANTIC BIRDS
2015 • 8 min. • HDCAM • Stereo • Spalvotas / Colour
Filmas apie Lietuvos lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno garsųjį žygį
per Atlantą. Režisieriaus debiutinis animacinis filmas kuriamas šio skrydžio
aštuoniasdešimtmečiui paminėti.

This is a short animated film based on real events surrounding famous
Lithuanian pilots Darius and Girėnas and their flight across the Atlantic.
This debut film illustrates the 80th anniversary of their flight.
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REŽISIERIUS / DIRECTOR Tomas Tamošaitis
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Tomas Tamošaitis,
Olga Voytenko
DAILININKĖ / PRODUCTION DESIGNER
Rasa Jonikaitė
MUZIKA / MUSIC Jonas Jurkūnas
PRODIUSERIS / PRODUCER Tomas Tamošaitis
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Joni Art“, Lietuva / Lithuania

BERNIUKAS, KURIS NIEKADA NESIKIRPO PLAUKŲ
THE BOY WHO NEVER CUT HIS HAIR

KONTAKTAI / CONTACTS
Tomas Tamošaitis
+370 684 37 807
tomastamos@yahoo.es

2016 • 16 min. • DCP • Dolby 5.1 • Spalvotas / Colour
Septynmetis Timas galvoja, kad prisimena savo gyvenimą prieš jam gimstant,
kuriame susitiko savo vienintelį draugą Mėlynąjį Katiną. Timas niekada nesikirpo
plaukų, nes įsivaizduoja, kad Katinas gyvena juose. Kiti vaikai šaiposi iš Timo,
todėl jis daugiausiai laiko praleidžia užsidaręs spintoje savo kambaryje. Tačiau
vieną dieną Timo mama sulaukia paslaptingo skambučio ir Timui tenka išlipti iš
spintos.
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7-year-old Tim remembers his past life. He has never cut his hair because
he is convinced that his only friend Blue Cat still lives in his locks. Other
children bully him for looking different. Tim hides inside a big wardrobe
in his room. One day Tim’s mother receives a mysterious call and Tim is
forced to step outside his wardrobe.

REŽISIERIUS / DIRECTOR Andrius Kirvela
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Andrius Kirvela
DAILININKAS / ART DIRECTOR Gediminas Šiaulys
ANIMATORIAI / ANIMATORS „Okta“, Andrius Kirvela
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Miglė Kaušylaitė,
Vitalijus Žukas
GAMINTOJAI / PRODUCTION
„PetPunk“, Lietuva / Lithuania
„Okta“, Lietuva / Lithuania

BĖGANČIOS ŠVIESOS
RUNNING LIGHTS

KONTAKTAI / CONTACTS
Miglė Kaušylaitė
+370 685 51 745
migle@petpunk.com

2015 • 10 min. • DCP • Stereo • Spalvotas / Colour
Trumpa pamiškės istorija pasakoja apie niekada nenutrūkstantį gyvybės
pradžios ir pabaigos stebuklą. Nelaiminga kiškio žūtis tampa nepaprastu
išgyvenimu jį radusiems ir smėlio dėžėje palaidojusiems vaikams. Kiškio kūnelį
apleidžia gausybė iki tol jame besiglaudusių stebuklingų būtybių, kurios dabar
nerimastingai ieško naujų namų. Jo gyvybė pasibaigia ištirpdama aplinkoje
ir įsikūnydama naujai užgimstančiuose augaluose ir sutvėrimuose. Tai liūdna,
tačiau šviesi pasaka vaikams, skatinanti pamąstyti, kas yra mirtis.

This is a story about the eternal miracle of life and death. The
unfortunate death of a wild hare turns into a remarkable experience
for children who find his body and bury it in a sand box. Now buried,
the hare’s life fades away and dozens of magical creatures that lived
inside him leave his body in search for a new home. The hare’s life
ends by merging with nature, but is reborn in the plants and animals
around it. This fairy-tale for children encourages us to think about
what death is.
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REŽISIERIAI / DIRECTORS Urtė Budinaitė,
Johan Oettinger
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Urtė Budinaitė
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER
Johan Oettinger
DAILININKAS / ART DIRECTOR Martin Vallespir
MUZIKA / MUSIC Adomas Žvirzdinas
MONTAŽO REŽISIERĖ / EDITING Urtė Budinaitė
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Agnė Adomėnė,
Ellen Riis
GAMINTOJAI / PRODUCTION
„Art Shot“, Lietuva / Lithuania
“Basmati Film”, Danija / Denmark

GRUZINIŠKAS TOSTAS
GEORGIAN TOAST

KONTAKTAI / CONTACTS
Agnė Adomėnė
+370 620 88 522
agne@artshot.lt

2015 • 5 min. • DCP • Spalvotas / Colour

Animacinis lėlių filmas, kuriame pasakojama trumpa istorija apie nuopuolį ir
pakilimą, nusižeminimą ir pasiaukojimą.
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A puppet animation film that tells the story of a rise and downfall,
humiliation and sacrifice.

REŽISIERĖ / DIRECTOR Jūratė Leikaitė
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Jūratė Leikaitė,
Valentas Aškinis
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Jūratė Leikaitė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Jūratė Leikaitė
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Filmų štrichai“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Jūratė Leikaitė
+370 618 00 654
leikaite@yahoo.com

KAUKUČIŲ ISTORIJOS
HOBLINS ADVENTURES
2017 • 26 min. • Spalvotas / Colour
Filmas mažiesiems žiūrovams. Maži nykštukai, Kaukučiai, gyvena šalia mūsų ir
padeda tada, kai labiausiai to nesitiki.

This is a movie for young audience. Little hoblins Kaukučiai live near
us and help us when we do not expect it.
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REŽISIERIUS / DIRECTOR Tomas Tamošaitis
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Tomas Tamošaitis
ANIMATORĖS / ANIMATORS Skirmanta Jakaitė,
Rasa Jonikaitė
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Rasa Miškinytė,
Tomas Tamošaitis
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Era Film“, Lietuva / Lithuania,
„Joni Art“, Lietuva / Lithuania

KILERIS, PINGVINAS, TOMAS
KILLER, PENGUIN, TOM, DOLL FACE

KONTAKTAI / CONTACTS
Rasa Miškinytė ir Tomas Tamošaitis
+370 682 96 128, +370 684 37 807
rasa@erafilm.lt, tomastamos@yahoo.es

2018 • 70 min. • DCP • Dolby 5.1 • Spalvotas ir nespalvotas /
Colour and B/W • Animuota dokumentika / Animadoc
Senamiesčio pakraštyje, tarp išpuoselėtų naujų ir renovuotų namų, stovi
„Pilkas namas“, kuriame gyvena Kileris, Pingvinas, Padlyza, Gražuolis ir dar daug
kitų. Niekas iš tikrųjų nežino, ar Kileris bandė ką nors nužudyti, bet Pingvinas
neabejotinai kalbasi su paukščiais, o Padlyza gali pats save nubausti. Gražuolis
nėra toks protiškai atsilikęs, kaip visi apie jį galvoja. Kiekvienas Namo gyventojas
turi savo pravardę. „Namas“ – tai kažkas daugiau nei paprastas vaikų, su kuriais
nežino, ką daryti nei tėvai, nei visuomenė, psichiatrijos centras. „Namas“ – tai
atskira visata.
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On the edge of the Old Town, the Grey House is squeezed between
renovated and new buildings. Killer, Penguin, Doll Face and many
others live there. No one knows for sure if Killer ever killed someone,
but Penguin undoubtedly talks to the birds, and Creep is an expert in
punishing himself. Doll Face is not as stupid as the others think. Every
child has a nickname in the House.The House is more than an ordinary
Child Development Centre for Children that neither their parents nor
society know how to deal with. The Grey House is a separate universe
in and of itself.

REŽISIERIAI / DIRECTORS Meinardas Valkevičius,
Elena Skurdelytė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Elena Skurdelytė
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Ula Babenskaitė
MUZIKA / MUSIC Raimondas Surblys
PRODIUSERIS / PRODUCER Meinardas Valkevičius
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„MeinArt“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Meinardas Valkevičius
+370 696 91 051
info@meinart.lt

MASKARADAS
MASCARADO
2015 • 5 min. • DCP • Nespalvotas / B/W
Filmo istorija pasakoja apie žmonių santykius. Didžioji visuomenės dalis dažnai
mūvi kaukes, tačiau niekada nežinai, kada būtent.

The story talks about human relations. A majority of people in society
often wear masks, however you never know when.
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REŽISIERĖ / DIRECTOR Urtė Budinaitė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Urtė Budinaitė
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Luka Vaitkevičienė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Agnė Adomėnė
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Art Shot“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Agnė Adomėnė
+370 620 88 522
agne@artshot.lt

PIENO BARAS
MILK BAR
2017 • 24 min. • DCP • Spalvotas / Colour
Jautrus pasakojimas apie šiuolaikiškas šeimas ir iššūkius, su kuriais joms tenka
susidurti kasdieniame gyvenime. Trys draugai, paauglystę išgyvenantys socialiai
skirtingose šeimose, susiburia bendram tikslui – dingusio tėčio paieškoms.
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It is a sensitive story about modern families and challenges they
experience in their everyday life. Three best friends, raised in socially
different environments, gather for the common purpose – to find a
missing father.

REŽISIERIUS / DIRECTOR Tomas Ramanauskas
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT
Tomas Ramanauskas
DAILININKAS / ART DIRECTOR Rimantas Juškaitis
MUZIKA / MUSIC Manfredas Bajelis
PRODIUSERĖ / PRODUCER Agnė Adomėnė
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Art Shot“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Agnė Adomėnė
+370 620 88 522
agne@artshot.lt

PO MIRTIES, PRIEŠ PRAGARĄ
AFTER DEATH, BEFORE HELL
2016 • 9 min. • Spalvotas / Colour • Komiška drama / Comedy drama
Tikrais įvykiais paremta tragikomiška istorija apie apgailėtiną banditą, kuris
savo gyvenimą pradeda tik miręs.

A film, based on a true story of the most unfortunate criminal ever to
walk the Earth, who starts living his life only after he dies.
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REŽISIERĖ / DIRECTOR Jūratė Leikaitė
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Jūratė Leikaitė,
Valentas Aškinis
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Jūratė Leikaitė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Jūratė Leikaitė
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Filmų štrichai“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Jūratė Leikaitė
+370 51 800 654
leikaite@yahoo.com

SALDUS KAIP MEDUS
SWEET AS HONEY
2017 • 26 min. • Spalvotas / Colour
Tai istorija vaikams apie savo baimių nugalėjimą. Vasarą anūkėlis atostogauja
senelio bitininko sodyboje, kur patiria daug nuotykių.

35

A boy has many adventures during summer vacation at his grandfather’s,
who is a beekeeper.

REŽISIERIUS / DIRECTOR Algirdas Selenis
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Algirdas Selenis
DAILININKAI / ART DIRECTORS Aurika Selenienė,
Algirdas Selenis
MUZIKA / MUSIC Kipras Mašanauskas
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITOR Algirdas Selenis
PRODIUSERIS / PRODUCER Algirdas Selenis
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Animacijos studija“, Lietuva / Lithuania

SAULĖS VADUOTOJAS
THE SUN PRINCESS AND HER DELIVERER

KONTAKTAI / CONTACTS
Algirdas Selenis
+370 680 77 310
selenis.studija@gmail.com
animacijosstudija.jimdo.com

2016 • 26 min. • HDV • Dolby Digital • Spalvotas / Colour
Filmas kuriamas pagal to paties pavadinimo lietuvių liaudies pasaką.
Pagrindinis herojus Karalaitis per jaunatvišką nerūpestingumą ir draudimų
nepaisymą pražudo savo seseris, o po to ir pačią Saulę valdovę. Tačiau senolės
ir savo seserų vyrų – sakalo, meškos ir lydies – padedamas, jis apgauna raganą ir
nugali pabaisą milžiną, pagrobusį Saulę. Taip jis sugrąžina žmogiškąjį pavidalą
prakeiktiems seserų vyrams, o Žemei – Saulės spindesį bei šilumą. Pats karalaitis
po žygdarbių pavirsta dievaičiu, veda Saulę ir susilaukia sūnaus Mėnulio.

This animation film is based on a Lithuanian fairytale of the same
name. It is not just simple fairy-tale, but also a myth that stretches back
to ancient times, and involves the beliefs and outlook of the ancient
Balts. The Prince, with the help of birds, beasts and fairies, finds the Sun
Princess and frees his kidnapped sisters.
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REŽISIERIUS / DIRECTOR Meinardas Valkevičius
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Elena Skurdelytė,
Meinardas Valkevičius
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Luka Vaitkevičienė
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITING
Meinardas Valkevičius
PRODIUSERIS / PRODUCER Meinardas Valkevičius
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„MeinArt“, Lietuva / Lithuania

TOPINAMBAI
TOPINAMBUS

KONTAKTAI / CONTACTS
Meinardas Valkevičius
+370 696 91 051
info@meinart.lt

2016 • 6 min. • HDCAM • Stereo • Spalvotas / Colour
„Topinambai“ – animacinis socialinės tematikos serialas, skirtas kovai prieš vaikų
patyčias. Įvadinės serijos istorija pasakoja apie keturių draugų – Burbuliuko,
Trikampytės, Miniatiūriuko ir Ilgšiaus – nuotykius ir pabrėžia tam tikras jų
savybes, dėl kurių gali kilti patyčios. Draugai šaiposi iš Burbuliuko, kad jis yra labai
storas, visuomet valgo, tačiau vieną dieną ši savybė draugams išgelbsti gyvybę.
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Topinambus is a short social-themed animated film against bullying. The
story tells of the adventures of four friends and certain traits that often
lead to bullying, but which are sometimes very useful in many situations
in life.

REŽISIERIAI / DIRECTORS Ina Šilina,
Darius Jaruševičius
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT Ina Šilina
DAILININKAS / ART DIRECTOR Darius Jaruševičius
MUZIKA / MUSIC Viktoras Miniotas
PRODIUSERIS / PRODUCER Darius Jaruševičius
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Polyfield Media“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Darius Jaruševičius
+370 608 09 839
polyrabbit@gmail.com

ŽMOGUS - ENERGIJA
HUMAN ENERGY
2016 • 26 min. • HDV • Spalvotas / Colour

Filmas „Žmogus-energija“ – tai eksperimentinis tapybinis animacinis filmas,
dokumentinė utopija, projektuojanti utopinę energetikos situaciją, grįstą
konceptualaus meno praktika, kai žmogaus minties sfera transformuojama į
energijos šaltinį.

Human Energy is an experimental painted animation film. The film
paints a utopian situation dealing with energy sources that is based on
a conceptual art practice where the human mind transforms into an
energy source.
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BAIGTI ANIMACINIAI FILMAI /
COMPLETED ANIMATION FILMS
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REŽISIERIUS / DIRECTOR Tomas Mitkus
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Rytis Mitkus
MUZIKA / MUSIC Karolis Buržinskas
PRODIUSERĖ / PRODUCER Vaida Nedzinskaitė
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Studio Mitkus“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Vaida Nedzinskaitė
+370 650 63 568
info@studiomitkus.lt

AKMENS IR GARO MIESTAI
CITIES OF STEAM AND STONE
2015 • 13 min. 30 sek. • DCP • Stereo • Spalvotas / Colour
Tai 2013 m. „Metų knygos“ rinkimus laimėjusio Andriaus Tapino fantastinio
romano „Vilko valanda“ ištraukos adaptacija į stimpankinio (angl. steampunk)
stiliaus trumpo metro animaciją. Pasakojimas prasideda XX amžiaus pradžios
alternatyvios istorijos Vilniuje, Choleros kapinėse, kai Vilniaus legatas Antanas
Sidabras nusikaltimo vietoje randa apvogtą lavoną su neįprastomis pjautinėmis
žaizdomis ir nujausdamas, kad tai gali būti tik pirma iš daugelio žmogžudysčių,
pradeda savo tyrimą.
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This steampunk short film is the adaptation of award winning historical
fiction book “Hour of the Wolf” by Andrius Tapinas. It is set in an
alternative version of the beginning of the 20th century in Cholera
cemetery in Vilnius, Lithuania. The main character is Antanas Sidabras,
legate of the Free City of Vilnius, who is investigating, at first look, just
another murder.

REŽISIERĖ / DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT
Eligija Volodkevičiūtė
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
MUZIKA / MUSIC Nijolė Valadkevičiūtė
MONTAŽO REŽISIERĖ / EDITING Nijolė Valadkevičiūtė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Nijolė Valadkevičiūtė
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Sezamai, atsiverk“, Lietuva / Lithuania

ATVIRUMAS
HONESTY

KONTAKTAI / CONTACTS
Eligija Volodkevičiūtė
+370 606 86 944
eligija.volodkeviciute@gmail.com

2014 • 5 min. 46 sek. • DVCAM • Stereo • Spalvotas / Colour
Atvirumas – tai menininkės kūryba ir kūriniai. O kur ją gali pamatyti? Aukcione.
Ten galima įsigyti menininkės paveikslą!? Pačiam jį įvertinti? Ne. Ten galima
išgirsti jos atvirą pasakojimą apie mus supantį pasaulį. Tą, kurį gali matyti tik
dailininko akys, ir mums perteikti paveiksle.

An artist’s creativity and work is what one could call openness. And
where it can see? At an auction. It is there you can buy a painting from
an artist. But do you know its worth? No. Chamberlain is there to tell her
story about the world around us. The thing that only the eyes of an artist
can see and depict for us in a painting.
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REŽISIERIAI / DIRECTORS Valentas Aškinis,
Reinis Kalnaellis
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Cecile Somers,
Valentas Aškinis, Rasa Strautmane, Signe Baumane
DAILININKAS / ART DIRECTOR Xavier Dujarden
MUZIKA / MUSIC Anselme Pau
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Valentas Aškinis,
Vilnis Kalnaellis, Paul Thiltges
GAMINTOJAI / PRODUCTION
„Vilanimos filmų studija“, Lietuva / Lithuania,
“Rija film”, Latvija / Latvia,
“PTD”, Liuksemburgas / Luxembourg,
“Copenhagen-Bombay”, Danija / Denmark

AUKSO ŽIRGAS
THE GOLDEN HORSE

KONTAKTAI / CONTACTS
Valentas Aškinis
+370 610 47 151
tindirindis_festival@yahoo.com

2014 • 75 min. • 35 mm, DCP • Dolby • Spalvotas / Colour
Filmas sukurtas senųjų baltų pasakų motyvais ir pagal to paties pavadinimo
Janio Rainio pjesę apie dieviškųjų dvasių išlaisvinimą iš vergijos. Tai istorija apie
tobulėjimo, sielų atpirkimo ir išvadavimo link kelią. Šis filmas – tai saulėgrįžos
pasaka, mito apie Saulės pagrobimą, jaunikaitį Antinį, Stiklo kalną ir užkerėtą
princesę Sauliaveidę, apie žiaurų princą, Baltąjį tėvą ir Juodąją motiną
interpretacija.
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This is a film based on ancient Baltic fairy tales and Janis Rainis’s play
about freeing the powers of a divine spirit from slavery. It is about
choosing one’s road to improving oneself, and the redemption and
liberation of souls. It is a solstice fairy tale, an interpreted folk myth about
the abduction of the Sun, a young man named Antinis, a Glass Mountain
and Princess Sunface who had a spell put on her so she would sleep on
that mountain, as well as about the Cruel Prince, the White Father and
the Black Mother.

REŽISIERIAI / DIRECTORS Auksė Petrulienė,
Darius Petrulis
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Auksė Petrulienė,
Darius Petrulis
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Auksė Petrulienė
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Auksė Petrulienė,
Darius Petrulis
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Psilikono teatras“, Lietuva / Lithuania

BESTIARIUM MARINUM – ANIMUOTA KOLEKCIJA
BESTIARIUM MARINUM – ANIMATED COLLECTION

KONTAKTAI / CONTACTS
Auksė Petrulienė
+370 612 44 272
aukse.petruliene@gmail.com
www.aukse.lt

2014 • 5 min. • HD • Spalvotas / Colour
„Bestiarium marinum – animuota kolekcija“ yra šiuolaikinis bestiariumas, kuriame
atskleidžiama Baltijos jūros faunos drama ir tyrinėjama mūsų visuomenės būklė.
Animuota vaizdo projekcija yra sudėtinė instaliacijos „Bestiarium marinum“
dalis. Ji demonstruojama drauge su miniatiūrinių silikono lėlių ekspozicija
ir aiškinamaisiais tekstais, kuriuose mokslinė informacija apie Baltijos fauną
perauga į šmaikščius šūkius. Bestiariumas sukurtas bendradarbiaujant su
Lietuvos Jūrų muziejumi.

Bestiarium marinum – animated collection is a contemporary bestiary
in which Baltic Sea fauna and the exploration of our public status is
disclosed. An animated video is an integral part of the installation
“Bestiarium marinum”. It is exposed together with a miniature silicone
dolls and explanatory texts in which scientific information about the
fauna of the Baltic turn into witty slogans. Bestiary was developed in
collaboration with the Lithuanian Sea Museum.
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REŽISIERIUS / DIRECTOR Nerijus Kanišauskas
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT
Nerijus Kanišauskas
DAILININKAS / ART DIRECTOR Nerijus Kanišauskas
PRODIUSERIS / PRODUCER Viktoras Gundajevas

GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Šiaulių kino meno klubas“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Viktoras Gundajevas
+370 618 29 932
kinoklubas@splius.lt

BIMAS
BIMAS
2014 • 10 min. • Spalvotas / Colour
Filmas pasakoja istoriją apie nuošalios sodybos gyventojus: šunelį Bimą ir
močiutę Danutę, motinišką meilę, artimojo netektį, mažų romantikų nemirtingą
galią ir silpnybes.
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The film tells a story about the inhabitants of a remote homestead:
a dog Bimas and grandmother Danutė. This is a tale about motherly
love, loss of a close one, immortal strength and weaknesses.

GUSTAVO NUOTYKIAI
AROUND THE WORLD ON ON A FLYING WINDMILL
2014 • 100 min. • DCP • Dolby Surround • Spalvotas / Colour
Pirmasis nepriklausomos Lietuvos kompiuterinės
animacijos kino filmas vaikams ir visai šeimai,
kviečia leistis į linksmą, ironišką bei įspūdingą
gyvenimo kelionę. Kartu su jais ir Robinzonu
Kruzu, Baronu Miunhauzenu, kapitonu Nemo,
Nykštuku Benu ir kitais visų mylimais personažais
pažinsite pasaulį, patirsite fantastiškus nuotykius
žemėje, vandenyno gelmėse ir netgi kosmoso
platybėse!

Around the World on a Flying Windmill is a
spectacular CGI/live-action family film with
unique visuals about adventures, beauty
and wonder. It is your chance to meet wellloved characters and travel with them, visit
the mysterious forest where Tiny Ben has
his secret radio station, to dive into the
depths of the sea where mermaids provide
entertainment in a restaurant of the Titanic,
and to travel on planes, windmills, boats and
trains around the world, and even to space!

REŽISIERIAI / DIRECTORS Vaidas Lekavičius,
Augustinas Gricius
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Vaidas Lekavičius,
Augustinas Gricius, Audrius Rakauskas
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER
Vytautas Vyšniauskas
DAILININKAI / PRODUCTION DESIGNERS
Andrius Zakšauskas, Gediminas Pranckevičius,
Vilius Petrauskas
KOSTIUMŲ DAILININKĖ / COSTUME DESIGNER
Ramunė Skrebūnaitė
MUZIKA / MUSIC Sigitas Mickis
REKVIZITO DAILININKĖ / PROP MAKER
Sigita Dubauskienė
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITING Vaidas Lekavičius
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ KOORDINATORIUS /
POST-PRODUCTION COORDINATOR Ovidijus Žalys
AKTORIAI / CAST Audrius Rakauskas, Andrius
Žebrauskas, Arūnas Sakalauskas ir kiti / and others
PRODIUSERIAI / PRODUCERS Žilvinas Naujokas,
Vitalijus Žukas, Vaidas Lekavičius
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Tauras Kino Namai“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Žilvinas Naujokas
+370 687 45 758
zilvinas@taurasfilms.com
PLATINTOJAI LIETUVOJE /
DISTRIBUTORS FOR LITHUANIAN MARKET
„ACME Film“
+370 698 34 446
asta.martinonyte@acmefilm.lt
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REŽISIERĖ / DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT
Eligija Volodkevičiūtė
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
MUZIKA / MUSIC Nijolė Valadkevičiūtė
MONTAŽO REŽISIERĖ / EDITING
Nijolė Valadkevičiūtė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Nijolė Valadkevičiūtė
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Sezamai, atsiverk“, Lietuva / Lithuania

JERUZALĖ 2004
JERUSALEM 2004

KONTAKTAI / CONTACTS
Eligija Volodkevičiūtė
+370 606 86 944
eligija.volodkeviciute@gmail.com

2014 • 5 min. 46 sek. • DVCAM • Stereo • Spalvotas / Colour
Filmas pastatytas pagal poeto Gilado Meiri eilėraštį „Jerusalem 2004“. Geriausiai
jį apibūdina trys jo eilutės: „Ant asfalto upių Zion aikštėje eismo srautus, kaip
įprasta. Ten sėdi kavinėse, tik su užtvaru.“
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The film is based on a poem by Gilad Meiri called Jerusalem 2004. It is
best defined by three lines from the poem: “On the rivers of asphalt at
Zion Square traffic flows as usual. There we sat in cafes, only those with
a guard”.

REŽISIERIUS / DIRECTOR Ilja Bereznickas
SCENARIJAUS AUTORIAI / SCRIPT Ilja Bereznickas,
Valentas Aškinis
DAILININKAS / ART DIRECTOR Ilja Bereznickas
MONTAŽAS / EDITING Valentas Aškinis
PRODIUSERIS / PRODUCER Valentas Aškinis
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Vilanimos filmų studija“, Lietuva / Lithuania
KONTAKTAI / CONTACTS
Valentas Aškinis
+370 610 47 151
tindirindis_festival@yahoo.com

LAIMĖ – NELAIMĖ
LUCK – BAD LUCK
2014 • 24 min. • DVD, Betacam • Dolby • Spalvotas / Colour
Kupina liaudies išminties pamokanti istorija, pagrįsta iki II pasaulinio karo
Lietuvos miesteliuose gyvenusių žydų folkloru. Linksmas ir ironiškas pasakojimas,
akcentuojantis pozityvų požiūrį į gyvenimą: jokiomis aplinkybėmis nenuleisti
rankų ir su humoru, ironija įveikti nesėkmes. Nedidelėje gyvenvietėje kartu
su siuvėjais, batsiuviais, vargšais muzikantais ir keistuoliais išminčiais gyvena
daugiavaikė siuvėjo Mendelio šeima. Ir kas galėjo pagalvoti, kad laimės ar
nelaimės priežastis šiai šeimai gali būti paprasčiausia ožka?

The film is based on the folklore of Jews who lived in small towns
before the start of the Second World War. The funny and ironic narrative
emphasises a positive approach to life: not to give up, no matter what
the difficulty is, and to overcome failures through humour and irony.
In a small village, with tailors, shoemakers, poor musicians and strange
wise men, there is a tailor named Mendel who lives with his large family
there. And who would have thought that the reasons for the family‘s
happiness or distress might simply be caused by a goat?
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REŽISIERĖ / DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT
Eligija Volodkevičiūtė
DAILININKĖ / ART DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
MUZIKA / MUSIC Nijolė Valadkevičiūtė
MONTAŽO REŽISIERĖ / EDITING
Nijolė Valadkevičiūtė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Nijolė Valadkevičiūtė
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Sezamai, atsiverk“, Lietuva / Lithuania

MEDIO-MONTE
MEDIO-MONTE

KONTAKTAI / CONTACTS
Eligija Volodkevičiūtė
+370 606 86 944
eligija.volodkeviciute@gmail.com

2014 • 5 min. 23 sek. • DVCAM • Stereo • Spalvotas / Colour
Menininkas kalba vaizdais, o rašytojas – žodžiais. Žmonės, vyrai ir moterys,
tokie skirtingi, bet panašūs, nes per daug vertina daiktus, o sielą prisimena tik
keliaudami į amžinojo poilsio vietą.

49

Artists talk with images, while writers speak with words. People, men
and women, are so different, but they are similar in the fact that they
put too much emphasis on things. However they only remember their
soul when traveling to their eternal place of rest.

REŽISIERĖ / DIRECTOR Nijolė Valadkevičiūtė
SCENARIJAUS AUTORĖ / SCRIPT
Eligija Volodkevičiūtė
OPERATORĖS / CINEMATOGRAPHERS
Nijolė Valadkevičiūtė, Eligija Volodkevičiūtė
DAILININKAS / ART DIRECTOR Mircea Borchis
MUZIKA / MUSIC Nijolė Valadkevičiūtė
MONTAŽO REŽISIERĖ / EDITING Nijolė Valadkevičiūtė
PRODIUSERĖ / PRODUCER Nijolė Valadkevičiūtė
GAMINTOJAS / PRODUCTION
„Sezamai, atsiverk“, Lietuva / Lithuania

MĖNULIS JUDA LĖTAI
MOON MOVING SLOWLY

KONTAKTAI / CONTACTS
Eligija Volodkevičiūtė
+370 606 86 944
eligija.volodkeviciute@gmail.com

2014 • 3 min. 42 sek. • DVCAM • Stereo • Spalvotas / Colour
Skulptorius, sukūręs skulptūras, palieka jas stovėti parke. Tik mėnulio šviesa
kartą padėjo jam pamatyti naktinį jų gyvenimą. Mylėti moka ir skulptūros, jei
to nežinote – pažiūrėkite šį filmą. Filmo personažai yra sukurti žymaus rumunų
dailininko -skulptoriaus Mirceos Borchis darbų pagrindu.

A sculptor makes sculptures and leaves them in the park. Once the light
of the moon helped him to see the night life of sculptures. Sculptures
also know how to love, and if you didn‘t know that, then watch this film.
The characters in the film are based on the work of Romanian artist and
sculptor Mircea Borchis.
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REŽISIERIUS / DIRECTOR Ignas Meilūnas
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Ignas Meilūnas
OPERATORIUS / CINEMATOGRAPHER
Simonas Glinskis
DAILININKAS / ART DIRECTOR Antanas Dubra
KOSTIUMŲ DAILININKĖ / COSTUME DESIGNER
Rūta Sakalauskaitė
MUZIKA / MUSIC Vytautas Leistrumas
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITING Ignas Meilūnas
GAMINTOJAI / PRODUCTION
„WRKS“, Lietuva / Lithuania,
„Čiobreliai“, Lietuva / Lithuania

MIŠKAS
WOODS

KONTAKTAI / CONTACTS
Ingrida Kolytė - Stašinskė
+370 674 36 181
ingrida@wrks.eu

2015 • 12 min. • DCP • Dolby 5.1• Spalvotas / Colour
Senas atsiskyrėlis gamtininkas bando sugauti mitinį, naktį šviečiantį miško
gyventoją ir juo papildyti savo ypatingą kolekciją. Gamtininkas sukonstruoja
spąstus, tačiau netrukus pats patenka į keblią situaciją.
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An old hermit scientist tries to catch a mythical creature that
glows in the dark and lives in the forest, so he can complete his
exclusive collection. He devises a trap, but soon finds himself in an
uncomfortable situation.

REŽISIERIUS / DIRECTOR Šarūnas Rudys
SCENARIJAUS AUTORIUS / SCRIPT Šarūnas Rudys
DAILININKAS / ART DIRECTOR Šarūnas Rudys
MUZIKA / MUSIC Šarūnas Rudys, Tadas Tlajus
MONTAŽO REŽISIERIUS / EDITING Šarūnas Rudys
PRODIUSERIS / PRODUCER Šarūnas Rudys
GAMINTOJAS / PRODUCTION
Šarūnas Rudys
KONTAKTAI / CONTACTS
Šarūnas Rudys
+370 623 47 969
sarunas.rudys@yahoo.com

VISAGALIS / BEJĖGIS
OMNIPOTENT / IMPOTENT
2014 • 8 min. 15 sek. • DCP, MOV • Stereo • Nespalvotas / B/W
Šeimoje įvykusi tragedija paskatina domino efekto atsiradimą. Tačiau istorija yra
nenatūrali. Veikėjai yra visagalio istorijos pasakotojo marionetės. Jis visagalis, bet
bejėgis.

Family tragedy starts a dominoe effect. Story is affected - unnatural.
The personages is only a puppet to omnipotent storyteller. Hes
omnipotent, but impotent.
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VIDEO ŽAIDIMAI /
VIDEO GAMES
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ŽAIDIMO PLATFORMOS / PLATFORMS
PC, „Mobile“
ŽAIDIMO BŪDAS / MODE
Vieno žaidėjo režimas / Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING
3 (PEGI), E (ESRB)
KONTAKTAI / CONTACTS
„Tag of Joy“
+370 672 44 359
nfo@tagofjoy.lt
www.tagofjoy.lt

ABC KNYGELĖ 3D
ABC BOOK 3D
Edukacinis / Educational
Tai interaktyvi knygelė, kupina staigmenų ir mielų žaislų vaikams. Scenos ir visi
žaislai yra trimačiai, animuoti ir interaktyvūs, o lietuviškas įgarsinimas vaikui
suteikia papildomos informacijos apie objektus, su kuriais jis žaidžia. Mokykitės
raidžių virtualioje žaidimų aikštelėje!
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ABC Book 3D is an interactive book full of surprises and wonderful
toys for your kid to play with. Every letter has an interactive toy
waiting to be discovered. This game features fully animated and
uniquely interactive objects and scenes as well as professional
audio voice-overs and narration that give extra information about
the objects your child is playing with.

ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM iOS
ŽAIDIMO BŪDAS / MODE
Vieno žaidėjo režimas / Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING nuo 4 metų / 4+
KONTAKTAI / CONTACTS
Ričardas Jaščemskas
+370 615 32 281
ricardas.jascemskas@nordcurrent.com
www.nordcurrent.com

COOKING FEVER
COOKING FEVER
Laiko planavimo žaidimas / Time – management game
Tai nemokamas laiko planavimo žaidimas, kuriame galima išbandyti įvairias
pasaulio virtuves. Įvairiausius patiekalus, kuriems „paruošti“ panaudota daugiau
nei 100 ingredientų, galima gaminti tiek greitojo maisto užkandinėje, kepykloje,
picerijoje, tiek jūrų gėrybių, kinų ir indų restoranuose. Žaidimą reguliariai
ketinama papildyti ir kitomis egzotiškomis virtuvėmis. Žaidimą galima žaisti ir
lietuvių kalba.

Cooking Fever is a free time-management game where players
can cook delicious meals and desserts from all over the world. You
can prepare dishes at one of 6 places – in a fast food restaurant, a
bakery, a pizzeria, a seafood restaurant, a Chinese restaurant and
an Indian restaurant. The game will be updated regularly with
new, exotic cuisines. More than a hundred ingredients provide
the chance to cook a huge variety of different meals. The game is
available in many languages.
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ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM
iOS, „Android“, „Windows Phone“
ŽAIDIMO BŪDAI / MODES
Vieno žaidėjo režimas, 2 ir daugiau žaidėjų režimas /
Single player, Multiplayer
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 7 (PEGI)
KONTAKTAI / CONTACTS
„Necolt“
+370 655 20 052
dmitrijus.babicius@gmail.com
www.facebook.com/HadronWars

HADRONŲ KARAI
HADRON FEVER
Strateginis žaidimas / Strategy game
Išgyvenk ir triumfuok apokaliptiniame ateities pasaulyje, kupiname
makiaveliškų galingųjų intrigų, į grobuoniškas imperijas besitelkiančių
žmonijos likučių ir antimaterijos varomų mašinų. Šis žaidimas – kvapą
gniaužianti globali internetinė realaus laiko strategija. Jos stiprybė – gebėjimas
susieti taktinį vadovavimą mūšiams su paprastu bei intuityviu valdymu. Tokiu
būdu programa žaidėjui siūlo socialinę interakciją ir smagų laiko praleidimo
būdą, reikalauja kūrybiškumo ir strategijos.
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Try to survive and triumph in a post-apocalyptic future full of
Machiavellian warfare, evil empires and antimatter-fueled machines!
Hadron Wars is a gripping global strategic game played in real time.
Its greatest feature is the ability to bring together the depth of tactical
combat with casual and intuitive gameplay, and as a result becomes
an unparalleled experience that demands creativity and strategy.

ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM
„Windows Phone“
ŽAIDIMO BŪDAS / MODE
Vieno žaidėjo režimas / Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING
7 (PEGI), 10 (ESRB)
KONTAKTAI / CONTACTS
„Tag of Joy“
+370 672 44 359
info@tagofjoy.lt
www.tagofjoy.lt

MONSTRŲ KOVOS: PASAULIO UŽPUOLIMAS
MONSTER BUSTER: WORLD INVASION
Nuotykių / Adventure
Tai monstrų kolekcionavimo ir kovų žaidimas su realybės prieskoniais. Žaidime
įgyvendintos naujausios mobiliųjų žaidimų mados: realios vietos tyrinėjimas,
papildyta realybė ir unikali kovos sistema, animuota savitu stiliumi. Tyrinėk
savo miestą, atrask, nukauk ir pagauk besiveržiančius į mūsų pasaulį monstrus.
Priimk iššūkius ir atskleisk visus gyvius savo monstrų enciklopedijoje.

Monster Buster is a game with a slight twist on reality – you get to
fight and collect monsters. The game combines all the newest exciting
trends in mobile gaming: location-based exploration and discovery,
augmented reality and uniquely crafted turn-based fights delivered
with an original style and vibrant animation. Explore your city,
discover, fight and capture monsters invading our world. Take on the
challenge and uncover all the creatures in your monster encyclopedia.
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ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM „iPad“
ŽAIDIMO BŪDAS / MODE
Vieno žaidėjo režimas / Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING
nuo 12 metų / 12+
KONTAKTAI / CONTACTS
Jurgis Jonaitis
+370 630 46 649
jurgisjonaitis@yahoo.com
www.3j.lt

ONION
ONION
Nuotykių / Adventure
Tai trumpa interaktyvi kelionė, kurios sukelto pasimėgavimo nepamatuosi.
Tiesą pasakius, pasimėgavimo gali ir išvis nepatirti. Ši kelionė žaidėją įvelia į
įvairias, kartais ir nepatogias, keistas, sudėtingas ar erzinančias situacijas, taip
formuodama įdomią patirtį.
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Onion is a short interactive journey. It‘s a journey, the pleasure of
which might be hard to measure exactly. In fact, you might not even
experience any pleasure at all. This journey puts players in various
situations that are sometimes uncomfortable, awkward, complex or
frustrating, and in this way creates a unique experience.

ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM
„Windows Phone“, „Android“, iOS
ŽAIDIMO BŪDAS / MODE
Vieno žaidėjo režimas / Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 3 (PEGI)
KONTAKTAI / CONTACTS
Dmitrijus Babičius
+370 655 20 052
dmitrijus.babicius@gmail.com
www.facebook.com/pyromindthegame

PYROMIND!
PYROMIND!

Įtraukiantis loginis žaidimas, „APP CAMP 2014“ geriausio žaidimo titulo
laimėtojas. Išminuok kuo daugiau bombų ir neatsidurk grandinės reakcijos
kelyje! Taisyklėms išmokti užtenka kelių sekundžių, sužaisti - minutės, tačiau,
siekiant geriausio rezultato, reikia mąstyti strategiškai.

Pyromind is an addictive logical puzzle that won The Best Game Award
at APP CAMP 2014. Your goal is to defuse as many bombs as possible
before being hit by a fiery chain reaction. It takes seconds to learn the
rules and a minute to play the game, yet the gameplay offers strategic
depth which keeps the player interested.
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ŽAIDIMO PLATFORMA / PLATFORM „Android“
ŽAIDIMO BŪDAS / MODE
Vieno žaidėjo režimas / Single player
ŽAIDIMO PLATINIMO FORMATAS / DISTRIBUTION
Skaitmeninis platinimas / Digital distribution
ŽAIDIMO REITINGAS / RATING 12 (PEGI)
KONTAKTAI / CONTACTS
Dmitrijus Babičius
+370 655 20 052
dmitrijus.babicius@gmail.com
www.facebook.com/grazuoleskraidanti

SKRAIDANTI GRAŽUOLĖ
FLYING BEAUTY
Humoristinė satyrinė arkada / Arcade game
Vienas populiariausių politinės satyros žaidimų lietuviškoje rinkoje, skirtas
linksmų plaučių žmonėms. Venk mašinų, rink taškus ir padėk Skraidančiai
Gražuolei kovoti su jos amžinu varžovu klastinguoju Nidu. Žaidimas pelnė „APP
CAMP 2013“ komisijos prizą, tačiau pabaigtas ir išleistas buvo gerokai vėliau.
Autoriai pabrėžia nesiekią nieko įžeisti, o į žaidimo procesą ragina pasižiūrėti su
humoru.
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Flying Beauty is one of the most popular games about political satire
on the Lithuanian market. Avoid cars, collect points and help Flying
Beauty hit as many targets as possible and fight her archnemesis, the
beautiful Nidas. The game won the Jury Prize at AppCamp 2013, but
was finished and released in Google Store much later. The authors did
not seek to offend anyone and encouraged users to see Lithuania‘s
true political reality as it is with a dose of good-natured humour.

MEINARDAS VALKEVIČIUS
ATLANTO PAUKŠČIAI / ATLANTIC BIRDS (2015)
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