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INTRODUCTION

Dear friends!

We are pleased to introduce the 
key stages in the development of 
Lithuanian cinematography and the 
country’s most famous filmmakers in 
this catalogue dedicated to Lithuanian 
Film Programme at the 46th Kyiv 
International Film Festival Molodist. 

The programme is part of the Lithuanian-
Ukrainian cultural partnership 
coordinated by the Lithuanian Culture 
Institute. It includes the best features 
and documentaries created in Lithuanian 
during the past years as well as the classical 
films of the Lithuanian cinematography. 
The focus of the Lithuanian Film 
Programme is the special In Memoriam 

section dedicated to the filmmaker and 
writer Vytautas Žalakevičius. He was the 
artist who created intellectual art-house 
and searched for unique combinations 
of content and distinctive artistic 
form. The Ukrainian viewers will see 
three classical films by the filmmaker 
including the world premiere of the 
digitised and restored Niekas nenorėjo 
mirti (Nobody Wanted to Die, 1965). 

The dialogue between Ukraine and 
Lithuania has deep historical and cultural 
roots. Cooperation between the countries 
has gained pace during the past five years. 
Oxford graduate Mantas Kvedaravičius 
often focuses his camera on conflict zones, 
where he observes and accompanies people 
living in constant fear of war, torture and 

Nobody wanted to die
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murder. His latest documentary Mariupol 
(2016) – a portrait of the Ukrainian city 
under siege – was made in cooperation with 
French, German and Ukrainian filmmakers 
and now he is making another movie Stásis, 
which is a coproduction with Ukraine, 
Germany and France. At the moment 
two more films are in production with 
the Ukrainian film companies – Izaokas 
(Isaac) by director Jurgis Matulevičius 
and Šerkšnas / Dovydo akmuo (Forst / Fling 
the Stone, David) by Šarūnas Bartas. 

Over the past decade, Lithuanian 
cinematography has experienced a period 
of intense change. Production of films 
in Lithuania has been on the rise, as 
has the audience’s interest in domestic 
films. Founded in 2012, the Lithuanian 

Film Centre under of the Ministry of 
Culture, implements important strategic 
guidelines concerning film policy. 
Lithuanian cinematography has received 
increasing international recognition: 
film premieres have taken place at 
international film festivals such as Cannes, 
Berlin, San Sebastian, and Sundance. 

We hope that Lithuanian Film Programme 
in the 46th Kyiv International Film Festival 
Molodist will leave a lasting impression 
and encourage further cooperation 
between Lithuania and Ukraine.

Lithuanian Film Centre

Kings’ Shift
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VYTAUTAS 
ŽALAKEVIČIUS – AN 
ICON OF LITHUANIAN 
CINEMA

The notable Lithuanian director and 
screenwriter studied engineering in 
Kaunas, but switched to filmmaking 
at the All-Union State Institute of 
Cinematography (VGIK) in Moscow 
under Mikheil Chiaureli and Grigori 
Aleksandrov. His graduation film 
Skenduolis (The Drowned Man, 1956) – a 
short comedy about an impostor – 
revealed the brilliance of the emerging 
film actor Algimatas Masiulis.

Žalakevičius’ full-length debut, the 
comedy Kol nevėlu (Before It’s too Late, 
1957, co-directed with Julij Fogelman) 
was based on the principles of social 
realism and portrayed the life of fishermen 
near the Curonian Lagoon. Adomas 
nori būti žmogumi (Adam Wants to Be 
a Man, 1959) was the first artistically 
solid and significant Lithuanian feature 
film, where Žalakevičius demonstrated 

his experimental approach as a writer-
director and achieved an uncommon 
result. This film also marks the 
beginning of film performances by the 
famous Panevėžys stage director Juozas 
Miltinis and actor Donatas Banionis.

Vienos dienos kronika (Chronicle of a Day) 
was made in 1963. It was an innovative 
work which, according to Žalakevičius, 
became a “surrogate disfigured by 
censorship”. The film has complex 
aesthetics and attempts to discuss the 
idea of civil disobedience, the conflict 
between morality and responsibility. “Why 
did you stand under the tree when a man 
was murdered nearby?” The question 
voiced in the film was relevant during 
the Soviet period and represented the 
ethical ideals of the young generation. »
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grotesque. It was one of the best and 
critically acclaimed TV productions 
viciously attacked by the Soviet agencies.

From 1974 to 1980 Žalakevičius lived in 
Moscow. He taught the High Course of 
Filmmaking and made films in Mosfilm 
Film Studio. While living and working in 
Moscow he directed the films Tas saldus 
žodis laisvė (That Sweet Word, Freedom, 
1973), Kentaurai (Centaurs, 1978), Avarija 
(Accident, 1973) and Nepažįstamo žmogaus 
pasakojimas (Story of an Unknown Man, 
1980). After returning to Lithuania, he 
directed Atsiprašau (Apology, 1982) and 
Savaitgalis pragare (Weekend in Hell, 1987). 
Between 1961 and 1975 and from 1980 
he was the Artistic Director and the Head 
of the Lithuanian Film Studios. After 
Lithuania regained its independence, 
V. Žalakevičius, together with Kęstutis 
Petrulis, established the film studio 2000 
and directed his last film Žvėris, kylantis iš 
jūros (The Beast Rising from the Sea, 1992). 

In 1996, Žalakevičius was invited to be 
part of the jury of the Kiev International 
Film Festival Molodist, but in autumn 
of the same year he ended up in a 
hospital and died on November 12. 

A special In Memoriam section will be 
screened in the 46th Molodist festival 
in the honour of the filmmaker and 
writer Vytautas Žalakevičius.

By Auksė Kancerevičiūtė

The filmmaker’s legendary work Niekas 
nenorėjo mirti (Nobody Wanted to Die, 1965) 
was conceived as a Lithuanian western. 
The screenplay was titled Terror and was 
supposed to portray events in the Soviet 
Lithuania – at least that was what the 
official version provided for the Soveit 
censorship agency said. But the filmmaker 
did not stick strictly to the script and 
created a revenge drama where instead 
of fighting for the Soviet government 
the four brothers avenge the death of 
their father from the hands of villains. 
Žalakevičius would often comment that the 
film can be interpreted as a ballad about 
Lithuania where everything is fictitious 
except the suffering. The Russian film 
critic and historian Sergey Kudryavtsev 
compared Nobody Wanted to Die with the 
Popiół i diament (Ashes and Diamond 1958) 
by the Polish filmmaker Andrzej Wajda 
released a short time before the Lithuanian 
production. Both films revealed a lot of 
truths about the post-war period in each 
country. The cast of Nobody Wanted to 
Die – Banionis, Regimantas Adomaitis, 
Juozas Budraitis, Laimonas Noreika – 
became renowned both in the Soviet 
Union and other socialist countries.

Žalakevičius wrote screenplays for 
many of his own films as well as for his 
colleagues. He wrote Jausmai (Feelings, 
1968, directed by Almantas Grikevičius 
and Algirdas Dausa) and Sadūto tūto 
(1975, directed by Almantas Grikevičius).

Žalakevičius’ TV film Visa teisybė apie 
Kolumbą (All Truth about Columbus, 1970) 
is a rare example of Lithuanian intellectual 
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Dramatic post-war situation in a small Lithuanian village 
community, whose members are divided: some support the 
Soviet government while others back the partisans fighting 
against the new regime. The film shows each character’s desire 
to survive and secure a safe and peaceful life. It is a story of 
revenge: the head of the village council is killed by partisans 
and his sons decide to seek justice. It is also about those who do 
not want to die: about regular people who find themselves in a 
terrible fight for survival and have to choose whose side to take.

NOBODY WANTED TO DIE
NIEKAS NENORĖJO MIRTI
1965 • 107 MIN.

DIRECTOR

VYTAUTAS ŽALAKEVIČIUS

SCRIPT

VYTAUTAS ŽALAKEVIČIUS

CINEMATOGRAPHER

JONAS GRICIUS

PRODUCTION DESIGNERS: 
VYTAUTAS KALINAUSKAS, 

ALGIRDAS NIČIUS

CAST:

KAZIMIERAS VITKUS, 

REGIMANTAS ADOMAITIS, 

JUOZAS BUDRAITIS, 

DONATAS BANIONIS

PRODUCTION

LITHUANIAN FILM STUDIO

First ever screening of digitalised and restored version of the film
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ALMANTAS GRIKEVIČIUS
1935-2011

ALGIRDAS DAUSA

Almantas Grikevičius graduated 
from the All-Union State Institute of 
Cinematography (VGIK) in 1965 and 
worked at Lithuanian Film Studio from 

1959 to 1992. He started his career as a 
film director with documentaries such as 
Saulės pasakos (Tales of the Sun, 1964), 
Trys taktai (Three Bars, 1966), and Laikas 
eina per miestą (Time Passes Through the 
City, 1966), which gained him recognition. 
Film was immediately noticed by critics 
and the distinctive language of the film 
marked the coming of a talented filmmaker, 
which was able to express complicated 
reflections on history only through visual 
associations. His first fictional feature 
film was Jausmai (Feelings, 1968), which 
he co-directed with Algirdas Dausa.

Algirdas Dausa (b.1940) graduated 
from All-Union State Institute of 
Cinematography in Moscow in 1965. He 
directed documentaries on Lithuanian 
remarkable artists, as Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis or theatre 
director Juozas Miltinis as well as 
feature films. He is also known for the 
first Lithuanian melodrama Markizas ir 
piemenaitė (Marquis and Shepherdess, 
1978) and classical Lithuanian literature 
adaptation for the screen – Tas prakeiktas 
nuolankumas (That Damned Obedience).

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS: THOUGHTS, PICTURES, MUSIC • 

1965 • documentary; THERE, BEHIND THE DOOR • 1966 • documentary; FEELINGS  • 1968 • 

co-directed with Almantas Grikevičius • feature; THAT DAMNED OBEDIENCE • 1970 • feature; 
WHERE THE FAIRY TALES GO • 1973 • feature; A BOY FROM THE WORK STREET • 1977 • 

feature; MARQUIS AND SHEPHERDESS • 1978 • feature; WE ARE BORN LITHUANIANS • 

1990 • documentary; CAME AS A MESSIAH  • 1993 • documentary

FILMOGRAPHY
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FEELINGS
JAUSMAI
1968 • 90 MIN.

DIRECTORS:

ALMANTAS GRIKEVIČIUS, 

ALGIRDAS DAUSA

SCRIPT

VYTAUTAS ŽALAKEVIČIUS

CINEMATOGRAPHER

JONAS TOMAŠEVIČIUS

EDITOR

IZABELĖ PINAITYTĖ

COMPOSER

VYTAUTAS BARKAUSKAS

PRODUCTION DESIGNERS: 
JERONIMAS ČIUPLYS, 

VYTAUTAS ŽILIUS

COSTUME DESIGNER:

NIJOLĖ KLIŠIŪTĖ

CAST:

REGIMANTAS ADOMAITIS, 

JUOZAS BUDRAITIS, 

REGINA PALIUKAITYTĖ, 

BRONIUS BABKAUSKAS, 

EUGENIJABAJORYTĖ, 

LAIMONAS NOREIKA, 

ALGIMANTAS MASIULIS, 

GEDIMINAS KARKA, 

VYTAUTAS PAUKŠTĖ

PRODUCTION

LITHUANIAN FILM STUDIO

The film from the background of historical upheaval, 
raises to the foreground the inner feelings of the 
characters. It is an intense psychological drama, starring 
two of Lithuania‘s greatest actors Regimantas Adomaitis 
and Juozas Budraitis as fishermen-twins Kasparas 
and Andrius, entangled in a tragic love story.

Film, based on a story by Latvian novelist Ejonas Lyvas, 
focuses on the resolve of a human being and the whole 
Lithuanian nation in the face of cataclysmic events to find the 
time and room for simple emotions. Film depicts a chaotic 
period through the relationship of the two brothers, one 
dedicated to his family and conscience; the other dedicated 
to a political ideal. These divided brothers can be read as a 
representation of a country torn in two, of a history rudely 
divided. Lithuania has a history of occupation and the 
struggle to survive is as much personal as it is cultural.

A minimal number of copies were printed in the Soviet 
Union, because this was the first Lithuanian film to treat post 
war events and its heroes sympathetically. The film’s rich 
atmosphere and multifaceted expressiveness was probably what 
drove its recognition as the best Lithuanian film as determined 
by film critics on the occasion of a century of cinema in 1995.
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TALES OF THE SUN • 1964 • documentary; TIME PASSES THROUGH THE CITY • 1966 

• documentary; FEELINGS  • 1968 • co-directed with Algirdas Dausa • feature; AVE, VITA  • 1969 

• feature; SADŪTO TŪTO  • 1974 • feature; THE TIME OF EMPTYING FARMSTEADS 
• 1976 • feature; FACT  • 1981 • feature; FOOTPRINTS AF A WEREWOLF • 1986 

• feature; NOTES IN THE MARGINS OF A LIFE STYLE • 2002 • documentary; 

AN ATTEMPT TO FIND OUT • 2003 • documentary

ALMANTAS GRIKEVIČIUS
1935-2011

In 1965 he graduated from All-Union 
State Institute of Cinematography 
(VGIK) and from 1959 to 1992 worked 
at the Lithuanian Film Studios. He 
started his career as a film director with 
documentaries such as Saulės pasakos 
(Tales of the Sun, 1964), Trys taktai 
(Three Bars, 1966) and Laikas eina per 
miestą (Time Passes Through the City, 
1966), which gained him recognition. 
His first feature film was Jausmai 

(Feelings, 1968), which he co-directed 
with Algirdas Dausa. Some of his films 
including Sadūto Tūto were banned; 
others were screened for international 
audiences. In 1981, his film Faktas (Fact) 
became the first Lithuanian film to be 
screened in the Cannes International 
Film Festival’s Competition Programme. 
Yelena Solovej received an award for 
the Best Supporting Female Actress.

FILMOGRAPHY
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Petras Minkus, a gifted but unsuccessful sculptor, is 
struggling to make ends meet by casual employment. 
Together with his childhood friend Povilas Baibokas 
he travels to the country, not just to make some 
money, but also hoping for a career breakthrough.

SADŪTO TŪTO
SADŪTO TŪTO
1974 • 78 MIN.

DIRECTOR

ALMANTAS GRIKEVIČIUS

SCRIPT

VYTAUTAS ŽALAKEVIČIUS

CINEMATOGRAPHER

DONATAS PEČIŪRA

PRODUCTION DESIGNER

ALGIMANTAS ŠVAŽAS

COSTUME DESIGNER

IRENA NORVAIŠIENĖ 

(VABALIENĖ)

COMPOSER 
VIAČESLAVAS GANELINAS

CAST:

JUOZAS BUDRAITIS,

REGIMANTAS ADOMAITIS,

EUGENIJA PLEŠKYTĖ,

NIJOLĖ LEPEŠKAITĖ
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IGNAS MIŠKINIS

THE JUMP  • 1998 • experimental; MATAS  • 1999 • experimental; MONOTONY  • 2001 • feature; 

CHIKYPOW  • 2001 • feature; SFUMATO  • 2002 • feature; EASILY AND SWEETLY • 2003 • 

feature; DIRINGAS  • 2006 • feature; INGA  • 2007 • one of the film „AT DAWN“ novels; LOW LIGHTS 
• 2009 • feature; KINGS’ SHIFT • 2016 • feature

Born in 1978. In 2003 he obtained master 
degree in TV directing at Lithuanian 
Academy of Music and Theatre. In the 
same year Ignas made a debut short Easily 
and sweetly (Rotterdam FF, Melbourne 
FF, Kurz Film Hamburg, Cottbus FF, 
Interfilm Berlin, Asiana FF (Seoul)). In 
2006 wrote and directed his first low 

budget, controversial but successfully 
released in Lithuania feature Diringas. 
In 2009 he created his second feature, 
an urban road movie Low lights. The film 
was made in coproduction with Germany 
and released in both countries. Last his 
film Kings' shift was be presented at the 
Montreal International Film Festival.

FILMOGRAPHY
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A rookie policeman is left alone in a private clinic to guard 
a comatose suspect of World War II crimes. His shift is 
long over, yet nobody comes to replace him. However, 
the youngster is determined not to leave his post until 
he gets permission from his authorities to do so. Lack 
of sleep, loneliness, hunger and the persistence to serve 
his duty turn the young man into a ticking time bomb at 
the very wrong time. He must decide how far he can go 
guarding this suspect who is hated to death by everyone.

KINGS’ SHIFT
KARALIŲ PAMAINA
2016 • 108 MIN.

DIRECTOR

IGNAS MIŠKINIS

SCRIPT WRITERS:

SAULIUS DRUNGA,

IGNAS MIŠKINIS

EDITING:

IGNAS MIŠKINIS,

GIEDRIUS SVIRSKIS

PRODUCTION DESIGNER 
AURIMAS AKŠYS

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
ROLANDAS LEONAVIČIUS

SOUND DESIGNER 
ERNESTS ANSONS

MUSIC COMPOSER 
EDGARS RUBENIS

CAST:

VAINIUS SODEIKA,

AISTĖ DIRŽIŪTĖ,

PAULIUS IGNATAVIČIUS,

DAINIUS GAVENONIS,

VIDAS PETKEVIČIUS,

JUOZAS RAPALIS

PRODUCERS:

IEVA NORVILIENĖ,

JANIS KALEJS

PRODUCTION:

TREMORA (LITHUANIA),

FILM ANGELS 

PRODUCTIONS (LATVIA)



14

Šarūnas Bartas (b. 1964) is the most 
esteemed and acclaimed auteur in 
Lithuania. He consistently deals with 
the multiplicity of the experiences of 
homo sovieticus and the process that 
those living on former Soviet territory 
go through to form new identities. In all 
his works Bartas reflects on and reveals 
small joys and passions, inner conflicts, 
fears, and longings for freedom of a man 
in the presence of societal, economic 
and political stasis and shifts. Bartas’ 
early films accurately document the 

vanishing remains of a once “powerful” 
empire and question the loss and 
disappearance of a previously common 
territory and form of shared belonging.

However, he leaves some hope for the 
viewer and indirectly talks about the 
necessity for a new human sensitivity, as 
well as for healing historical social traumas.

ŠARŪNAS BARTAS

TOFALARIA  • 1986 • co-directed with Valdas Navasaitis • short documentary; 
IN MEMORY OF A DAY GONE BY • 1990 • short documentary; THREE DAYS • 1991 

• feature; THE CORRIDOR  • 1995 • feature; FEW OF US  • 1996 • feature; THE HOUSE 
• 1997 • feature; FREEDOM  • 2000 • feature; SEVEN INVISIBLE MEN • 2005 • feature; 
EASTERN DRIFT • 2010 • feature; PEACE TO US IN OUR DREAMS  • 2015 • feature; 
ŠARŪNAS BARTAS. WHERE AM I NOW? • 2016 • documentary

FILMOGRAPHY
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It is summer in a country home near Vilnius. Visitors from 
the city are greeted by a big, friendly dog. A 50 year-old Man, 
tired from his daily routine and looking to recharge, invites 
his teenage Daughter, who is hoping for a stronger paternal 
bond after her Mother’s death, to spend the weekend together.

The two are joined by an ambitious violinist and the 
man’s Companion after her failed recital. The young 
woman, lost between important decisions, fosters 
strong feelings and attempts to save her broken 
relationship, but cannot find joy in her life.

The beautiful Daughter more and more frequently visits her 
older childhood Friend, who she hadn’t seen in a long time. 
She likes having honest conversations, riding bicycles, walking 
in the forest and looking for love beneath the trees with 
the mysterious young man, who knows all the country-side 
residents and their habits, hobbies, sins, fallacies, and dreams.

PEACE TO US IN OUR DREAMS
RAMYBĖ MŪSŲ SAPNUOSE
2015 • 107 MIN.

DIRECTOR

ŠARŪNAS BARTAS

SCRIPT

ŠARŪNAS BARTAS

CINEMATOGRAPHER

EITVYDAS DOŠKUS

EDITOR

GINTARĖ SOKELYTĖ

COMPOSER

ALEXANDER ZEKKE

CAST:

ŠARŪNAS BARTAS, 

INA MARIJA BARTAITĖ, 

LORA KMIELIAUSKAITĖ, 

EDVINAS GOLDŠTEINAS, 

KLAVDIYA KORSHUNOVA

PRODUCERS:

JURGA DIKČIUVIENĖ, 

PHILIPPE AVRIL, 

JANJA KRALJ

PRODUCTION

STUDIO KINEMA 

(LITHUANIA)
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MYKOLAS VILDŽIŪNAS

ŠARKA 2 • 2012 • documentary; NON PRESENT TIME • 2014 • feature

FILMOGRAPHY

Mykolas Vildžiūnas graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theater with 
a BA in acting and with MA in audiovisual arts. Mykolas is a co-founder of production 
company Just a moment and of the independent artists company Kaukių Akademija 
(The Academy of Masks). Also he works as a freelance actor and director for various 
events and performances. Nesamasis laikas (Non present time) is his first feature.
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Tadas is looking for answers to questions that are relevant 
to many of his peers, coming of age in between nostalgic 
socialist childhood dreams and the ideals pushed by a 
young democracy, relentlessly rushing forward. Tadas is 
in a troubled relationship with his wife, a reserved one 
with his parents, and his relationship with his friends...? 
There just isn’t any. His life is fast-paced, with a joint 
of weed being his only option to relax. One day Tadas 
drives off the road on his way to another business trip. 
He is brought to hospital where time stops for him.

NON PRESENT TIME
NESAMASIS LAIKAS
2014 • 80 MIN.

DIRECTOR

MYKOLAS VILDŽIŪNAS

SCRIPT

MYKOLAS VILDŽIŪNAS

CINEMATOGRAPHER

AUDRIUS BUDRYS

EDITING:

KOSTAS RADLINSKAS, 

MYKOLAS VILDŽIŪNAS

CAST:

TADAS GRYN, 

VALENTINAS NOVOPOLSKIS, 

TOMA VAŠKEVIČIŪTĖ

PRODUCER 
DAGNĖ VILDŽIŪNAITĖ

PRODUCTION

JUST A MOMENT 

(LITHUANIA)
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SUNDAY AS IT IS  • 2003 • short feature; DANCING WORM • 2006 • short feature; 
THE GAMBLER  • 2013 • feature

FILMOGRAPHY

IGNAS JONYNAS

Ignas Jonynas (b.1971) studied TV and 
theatre directing at the Lithuanian 
Academy of Music and Theatre. For over 
ten years, Jonynas worked at the State 
Youth Theatre in Vilnius and created 
10 theatre performances and many TV 
commercials. He then made his debut as 
a film director with his short films. Moral 
choices, tests of one’s conscience, and 
gambling on death are depicted in his 
debut feature Lošėjas (The Gambler, 2013). 
The film could be read as a number of 
things: a critique of a consumerist society, 
a condemnation of the commercialization 
of medical industries, or a study of 
the existential crisis that desensitized 
medical workers go through. „I belong to 

a generation very rich with experience. 
This generation graduated from secondary 
schools in Soviet times and began their 
higher education under capitalism. At the 
junction of two regimes and two centuries, 
the duality of human nature, spontaneous 
attempts to adapt to the new conditions, 
and the revaluation of moral values 
came to the fore. I wanted to talk about 
it, but I needed time for a perspective, a 
temporal distance to understand what 
was going on with us” – tells Jonynas.

The Gambler was the first film from the 
Baltic countries to have its world premiere 
at the San Sebastian Film Festival.
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Vincentas is the best employee at the emergency services 
station, whose passion is one – gambling in different games. 
Whenever he lands in some difficult situation, the medic is 
forced to grab onto something radical to return the money 
he is constantly losing. An idea strikes Vincentas to create an 
illegal game related to his profession. Initially the employees 
at emergency services are the only ones to be attracted to this 
macabre engagement. Soon enough, however, the idea kicks 
off and starts spreading like wildfire. The medic colleagues 
become betting agents, whereas Vincentas takes control of 
the bank. As financial matters keep on improving, a coworker 
Ieva starts objecting to the game. A passionate relationship 
has just unfolded between her and Vincentas. Soon enough he 
is going to face making a fateful choice – the game or love.

DIRECTOR

IGNAS JONYNAS

SCRIPT:

KRISTUPAS SABOLIUS, 

IGNAS JONYNAS

CINEMATOGRAPHER

JANIS EGLITIS

EDITOR

STASYS ŽAK

COMPOSERS:

DOMAS STRUPINSKAS, 

PAULIUS KILBAUSKAS – 

„THE BUS“

PRODUCTION DESIGNER

NERIJUS NARMONTAS

COSTUME DESIGNER

AUŠRA KLEIZAITĖ

CAST:

VYTAUTAS KANIUŠONIS, 

OONA MEKAS, 

RIMAS BLOCKIS, 

GIEDRĖ GIEDRAITYTĖ, 

VALERIJUS JEVSEJEVAS,

LUKAS KERŠYS, 

JONAS VAITKUS, 

ARTŪRAS ŠABLAUSKAS

PRODUCER

ULJANA KIM

PRODUCTION:

STUDIO ULJANA KIM 

(LITHUANIA),

LOCOMOTIVE 

PRODUCTIONS (LATVIA)

THE GAMBLER
LOŠĖJAS
2013 • 115 MIN.
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KRISTINA BUOŽYTĖ

CHANGE THE RECORD • 2005 • short feature; THE COLLECTRESS  • 2008 • feature; 
VANISHING WAVES • 2012 • feature

FILMOGRAPHY

Kristina Buožytė (b.1982) obtained 
her master’s degree in directing at the 
Lithuanian Academy of Music and Theatre 
in 2008. In the same year, she made her 
debut with her feature film Kolekcionierė 
(The Collectress), which tells about the 
lost ability to experience emotions. The 
film was the discovery of the year, earning 
the filmmaker the sympathy of audiences 
and critics alike. Buožytė’s second film 
Aurora (Vanishing Waves, 2012) examines 
the nature of passion by revealing the 

problem of the dualism between the real 
world of the body and the ideal world of 
the thoughts. The film raises the question 
of what exactly controls a human being: 
instincts and inner desires, or the feeling 
of responsibility and control. Buožytė 
offers a discomfiting blend of visual 
ecstasy and narrative sterility. In her 
both films young film director explores 
quite new topics for Lithuanian cinema, 
including dreams, art and sexuality.
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Vanishing Waves – sci-fi romance, an unconventional love 
story conveyed through a psychological techno thriller. 
Following solid scientific experiment, based on the neural 
transfer, a young inhibited man will live an astonishing 
journey in the mind of a comatose anonymous woman. 
Freeing his instincts and hidden fantasies, little by 
little, he will engage in the process of metamorphosis. 
This contemporary tale explores the nature of desire by 
exposing links and contradictions between human body 
and mind and their effect on the identity of the person.

DIRECTOR

KRISTINA BUOŽYTĖ

SCRIPT:

KRISTINA BUOŽYTĖ, 

BRUNO SAMPER

CINEMATOGRAPHER

FELIKSAS ABRUKAUSKAS

EDITOR

SUZANNE FENN

COMPOSER

PETER VON POEHL

PRODUCTION DESIGNER

AUDRIUS DUMIKAS

COSTUME DESIGNER

DAIVA PETRULYTĖ

CAST:

MARIUS JAMPOLSKIS, 

JURGA JUTAITĖ, 

MARTINA JABLONSKYTĖ, 

RUDOLFAS JANSONAS, 

DARIUS MEŠKAUSKAS, 

VYTAUTAS KANIUŠONIS, 

ŠARŪNAS BARTAS

PRODUCER

IEVA NORVILIENĖ

PRODUCTION:

TEMORA (LITHUANIA), 

ACAJOU FILMS (FRANCE)

VANISHING WAVES
AURORA
2012 • 126 MIN.



22

GIEDRĖ ŽICKYTĖ

THE ROLE  • 2004 • short documentary; EUROPE  • 2006 • co-directed Rudolfas Levulis • short 

documentary; BARAS  • 2009 • TV documentary; AFTER SUN AND GOATS  • 2010 • documentary;  
HOW WE PLAYED REVOLUTION • 2011 • documentary; THE MASTER AND TATYANA  • 

2014 • documentary; I AM NOT FROM HERE • 2016 • co-directed with Maite Alberdi • documentary

FILMOGRAPHY

Giedrė Žickytė is a member of the 
Lithuanian Union of Filmmakers, 
Lithuanian Film Academy, and European 
Documentary Network (EDN). She 
graduated from the journalism programme 
at Vilnius University, completed a post-
graduate course in TV and film directing 
at the Lithuanian Academy of Music 
and Theatre, and acquired a master’s 
degree in photography and media arts 

at Vilnius Academy of Arts. Since 2006, 
Žickytė has created documentaries. 
Her short film Europa (Europe, 2006) 
is a search for signs of Europe in the 
Lithuanian countryside. For her TV 
documentary Baras (Bar), she was awarded 
a Silver Crane by the Lithuanian Film 
Academy for the Best TV Film in 2009.
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The film’s story begins in 1984, the very beginning of 
perestroika in USSR, when a group of architects decided 
to organize a one night music band as a New Year’s party 
joke in Kaunas, Lithuania. The joke proved to be so good 
that rumours about the new exciting rock band ANTIS 
spread from lips to lips. Imposing make-up and props, 
stylized shows, and lyrics were creating pervasive caricature 
of the Soviet propaganda and perfectly discrediting the 
absurdity of the Soviet reality. This is the story about a small 
country that in the certain period of history managed to 
overshadow all other news headlines in the world. This is 
the story about the people who raised their independence 
with the smiles and songs regardless of the danger.

DIRECTOR

GIEDRĖ ŽICKYTĖ

SCREENPLAY

GIEDRĖ ŽICKYTĖ

CINEMATOGRAPHY:

AUDRIUS KEMEŽYS, 

EITVYDAS DOŠKUS

EDITING:

GIEDRĖ ŽICKYTĖ, 

SAMUEL LAJUS, 

LAURENCE GENERET

PRODUCER

DAGNĖ VILDŽIŪNAITĖ

PRODUCTION

JUST A MOMENT 

(LITHUANIA)

HOW WE PLAYED REVOLUTION
KAIP MES ŽAIDĖME REVOLIUCIJĄ
2011 • 67 MIN.
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LITHUANIAN FACTS AND FIGURES

The Lithuanian film industry experienced a 
series of positive changes over the past 5 years. 
Revenues from ticket sales have been rising 
steadily; they reached over €10 million in 2011 
and climbed to over €15 million in 2015, about 
50 % growth in 5 years. The biggest changes can 
be observed in the popularity of domestic films.

The top 10 highest grossing films in 
Lithuanian cinemas last year included three 
Lithuanian productions. The number of 
tickets sold to Nepatyręs (Inexpierenced) by 
Julius Paulikas, Traukinio apiplėšimas, kurį 
įvykdė Saulius ir Paulius (Saulius and Paulius 
Robbed Them All) by Simonas Aškelavičius 
and Ričardas Marcinkus; Kunigo naudą velniai 
gaudo (Devils caughts the priest‘s benefits) by 
Alvydas Šlepikas, reached over half a million 
viewers and earned over €1 614 436.

The greatest contribution was made by Emilis 
Vėlyvis‘ Už Lietuvą (Redirected), which drew over 
322,000 viewiers to film theaters and became 
the most popular film of all time in Lithuania.

A total of  290 films were screened in Lithuanian 
cinemas last year and  the overall admissions 
reached 3 330 451. The Gross Box Office in  
grew by 7%  – from € 14 373 356 to € 15 391 
806. A total of 10 Lithuanian films premiered 
in 2015. They were seen by 456 273 viewers 
in cinemas and grossed € 2 091 570. 

American films still enjoy the highest popularity 
among Lithuanian viewers. The market share 
of production from the USA in Lithuania 
slightly increased from 62.45% in 2014 to 
65.48% last year. The interest in European films 
is growing, as they make 18% of the market 
share, which is 4% more, comparing to 2014.

Average admissions per capita
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22,12%

75,14%

75,14%

190

3256995
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95

44

16,49%

13,22%

69,27%
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304

3234595

4,44
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44

23,18%

13,9%

60,28%

60,28%

261

3330451

4,62

42
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95

44

13,81%

17,8%

65,48%

65,48%

290

2012

1,01

2013

1,1

2014

1,11

2015

1,13

Total number of admissions*

Average ticket price in Eur

Total number of cinemas

Total number of multiplexes

Total number of screens

Total number of digital screens

National films market share

European films market share

US films market share

Total number of feature films produced

Total number of films distributed

*Exluding festival admissions
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FOREIGN
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LITHUANIAN 
PRODUCTION COMPANY

LITHUANIAN
FILM CENTRE

LITHUANIAN
DONOR

Donation

Application/
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for donation

Agreement
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tifi
cat

e

TAX INCENTIVES IN LITHUANIA

HOW DOES IT WORK?

The Incentives are available to feature films, TV films, documentaries and animated films. 

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 saves 20% of the budget when filming in Lithuania and the local 
sponsor is motivated by the opportunity to reduce the local corporate income tax.

ELIGIBILITY

The film has to meet cultural content and production criteria
Film spend in Lithuania has to be at least EUR 43 000.
At least 80% of Lithuanian production costs have to be spent in Lithuania. 
The aggregate maximum amount of the donation funds provided cannot exceed 20% of the 
production expenses of the film or its part.
For more information, visit www.lkc.lt/en

2015 saw the highest number of foreign 

productions come to Lithuania since new 

tax incentives were announced to entice 

international productions and investment to 

the area.

Lithuania offers you up to 20% of Lithuanian production budget.

THICKER THAN WATER (Sweden)
THE MIDWIFE (Finland)
TWO NIGHTS TILL MORNING (Finland)
WAR AND PEACE (UK)
THE EICHMANN SHOW (UK)
LA ADOPTION (Spain)

BORDERTOWN (Finland)
MUSIC IN THE ICE (Russia)

2015 INTERNATIONAL PRODUCTIONS:
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LITHUANIANS AT 46TH KYIV INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL MOLODIST

ROLANDAS KVIETKAUSKAS
Director | Lithuanian Film Centre
E: r.kvietkauskas@lkc.lt
M: +370 609 65553

VITA ŽELAKEVIČIŪTĖ
Director
E: vita.zela@gmail.com
M: +485 191 76150

ŠARŪNAS BARTAS
Director
E: studija@kinema.lt

LIANA RUOKYTĖ-JONSSON
Department of Film Promotion, 
Information and Heritage Head of 
Department | Lithuanian Film Centre
E: l.ruokyte@lkc.lt
M: +370 609 66657

DOVILĖ BUTNORIŪTĖ
Department of Film Promotion, 
Information and Heritage Film 
Programming and Promotion | 
Lithuanian Film Centre
E: d.butnoriute@lkc.lt,
M: +370 670 01922

AISTĖ DIRŽIŪTĖ
Actress | Kings’ shift
E: a.dirziute@gmail.com
M: +370 628 47898

VYTAUTAS KANIUŠONIS
Actor | The Gambler
E: vitas50@hotmail.com
M: +370 676 11792

JURGA DIKČIUVIENĖ
Producer | Studija Kinema
E: studija@kinema.lt
M: +370 653 88512

DAGNĖ VILDŽIŪNAITĖ
Producer | Just a moment
E: dagne@justamoment.lt
M: + 370 686 88980

AUKSĖ KANCEREVIČIŪTĖ
Film critic
E: aukse.kancereviciute@gmail.com
M: +370 651 26126
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Participants:
Ukraine, Lithuania, United States of America, 
Switzerland, Poland

Lithuanian collection curator 
Karolina Jakaitė, PhD

Organizers:
Taras Shevchenko National Museum, Lithuanian 
Culture Institute
Partners:
Lithuanian Central State Archives, Martynas 
Mažvydas National Library of Lithuania, Vilna Gaon 
Jewish State Museum, Wroblewski Library of the 
Lithuanian Academy of Sciences, YIVO Institute for 
Jewish Research in New York
Participants in seminar: 
Irina Serheeva, PhD (Ukraine), 
Oleksij Sinčenko, PhD (Ukraine), 
Pinchas Fišel (Ukraine), 
Lara Lempertienė, PhD (Lithuania), 
Giedrė Jankevičiūtė, PhD (Lithuania), 
Mindaugas Kvietkauskas, PhD (Lithuania)

artarsenal.in.ua / lithuanianculture.lt

museumshevchenko.org.ua / lithuanianculture.lt

LITHUANIAN POSTERS COLLECTION AT THE 
INTERNATIONAL EXHIBITION 
EPHEMEROIDS: THE 20TH CENTURY IN POSTERS

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL MUSEUM
12 TARASA SHEVCHENKO BLVD, KYIV

20 OCTOBER – 27 NOVEMBER, 2016  
OPENING DATE: 20 OCTOBER

Organizers:
Mystetskyi Arsenal, Lithuanian Culture Institute
Partners:
M. K. Čiurlionis National Museum of Art, National 
Museum of Lithuania, Lithuanian Studies 
Department of Vilnius University Library, National 
Archival Fund of Published Documents of the 
Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, 
Šiauliai Aušros Museum, Juozas Galkus, Publishing 
House of Vilnius Academy of Art
Artists of the Lithuanian posters’ collection 
presented in the exhibition: 
Stasys Ušinskas, Petras Tarabilda, Kurts Fridrihsons, 
Vytautas Kaušinis, Juozas Galkus, Rimvydas 
Kepežinskas, Stasys Eidrigevičius, Gintaras 
Gesevičius, Zinas Kazėnas, Jonas Varnas, Arūnas 
Žilys, Giedrius Reimeris, Vytautas Kasiulis, Izabelė 
Bindler, Emanuelis Katilius, Juozas Gelguda, 
Margarita Čepukienė, Telesforas Kulakauskas, 
Adomas Smetona, Stasys Ušinskas, Kęstutis 
Šveikauskas, Kęstutis Gvalda, Stasys Kireilis, Jonas 
Gudmonas

MYSTETSKYI ARSENAL
10-12 LAVRSKA ST., KYIV

Curators: 
Lara Lempertienė, Giedrė Jankevičiūtė
Design Lina Bastienė

LITHUANIAN JEWISH HERITAGE EXHIBITION 
YIVO IN VILNIUS: THE BEGINNING OF THE LEGEND

YIVO vestibule, featuring a world map marked with YIVO 
branches. Property of Vilna Gaon Jewish State Museum. 
Unknown photographer

1-13 NOVEMBER, 2016 
EXHIBITION OPENING: 1 NOVEMBER / 19.00
SEMINAR MODERNISM IN EASTERN EUROPEAN 
JEWISH CULTURE IN THE INTERWAR PERIOD
2 NOVEMBER / 13.00

facebook.com / Литва-Україна.Культурне партнерство 2016



Учасники:
Україна, Литва, США, Швейцарія, Польша

Куратор, упорядник колекції плакату Литви 
др. Кароліна Якайте

Організатори: 
Національний музей Тараса Шевченка, Інститут 
культури Литви
Партнери:
Центральний державний архів Литви, 
Національна бібліотека Литви імені Мартінаса 
Мажвідаса, Державний музей євреїв Литви імені 
Віленського Ґаона, бібліотека Національної 
академії наук Литовської Республіки імені 
Врублевських, Інститут наукових досліджень 
діяльності ЄНІ в Нью-Йорку
Учасники семінара: 
доктор Ірина Сергєєва, 
доктор Олексій Сінченко, 
художник Пінхас Фішель, 
доктор Ґедре Янкевічюте, 
доктор Міндауґас Квєткаускас, 
доктор Лара Лемпертене
Учасники семінару обговорять ці процеси в 
порівняльній перспективі, беручи до уваги 
інтелектуальний і творчий розвиток єврейської 
громади в загальному контексті цього плідного у 
світовій культурі напрямку. artarsenal.in.ua / lithuanianculture.lt
museumshevchenko.org.ua / lithuanianculture.lt

КОЛЕКЦІЯ ПЛАКАТУ ЛИТВИ НА МІЖНАРОДНІЙ 
ВИСТАВЦІ «EPHEMEROIDS: ХХ СТОЛІТТЯ У 
ПЛАКАТАХ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 12, КИЇВ

20 ЖОВТНЯ – 27 ЛИСТОПАДA /  
ВІДКРИТТЯ – 20 ЖОВТНЯ

Організатори: 
Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький Арсенал», 
Український центр розвитку музейної справи 
(УЦРМС), Інститут культури Литви
Партнери: 
Національний художній музей М. К. Чюрльоніса, 
Національний музей Литви, Відділ вивчення 
Литви Вільнюської університетської бібліотеки,  
Національний архівний фонд опублікованих 
документів Мартінаса Мажвідаса Національної 
бібліотеки Литви, Музей Шяуляя «Аушрос», Юозас 
Ґалкус
Представлені на виставці митці з литви: 
Стасіс Ушінскас, Пятрас Тарабілда, Куртс 
Фрідріхсонс, Вітаутас Каушініс, Юозас Ґалкус, 
Рімвідас Кяпяжінскас, Стасіс Ейдріґявічюс, 
Ґінтарас Ґясявічюс, Зінас Казєнас, Йонас Варнас, 
Арунас Жіліс, Ґєдрюс Реймеріс, Вітаутас Касюліс, 
Iзабеле Біндлер, Юозас Ґелґуда, Марґарита 
Чепукєне, Емануеліс Катілюс, Телесфорас 
Кулакаускас, Адомас Смєтона, Кястутіс 
Швяйкаускас, Кястутіс Ґвалда, Стасіс Кірєйліс, 
Йонас Ґудмонас

МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ
ВУЛ. ЛАВРСЬКА 10-12, КИЇВ

Куратори виставки: 
Лара Лемпертене, Ґіедре Янкевічюте
Дизайнер Ліна Бастене

ЄВРЕЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
YIVO У ВІЛЬНЮСІ: ВИТОКИ ЛЕГЕНДИ

Виставка «ЄНІ у Вільні. Початок легенди» створює відповідне 
інтелектуальне тло для бесіди про єврейський художній, 
літературний та академічний модернізм. Світлина невідомого 
фотографа

1–13 ЛИСТОПАДА / 
ВІДКРИТТЯ – 1 ЛИСТОПАДА / 19.00 ГОД.
СЕМІНАР «МОДЕРНІЗМ У ЄВРЕЙСЬКІЙ 
КУЛЬТУРІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ» – 
2 ЛИСТОПАДА / 13.00 ГОД.
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ЛИТОВСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ НА 46-МУ КИЇВСЬКОМУ 
МІЖНАРОДНОМУ КІНОФЕСТИВАЛІ «МОЛОДІСТЬ»

РОЛАНДАС КВЄТКАУСКАС
Директор Литовського центру кіно
Ел. пошта: r.kvietkauskas@lkc.lt
Мобільний: +370 609 65553

ВІТА ЖАЛАКЯВІЧЮТЕ
Режисерка
Ел. пошта: vita.zela@gmail.com
Мобільний: +485 191 76150

ШАРУНАС БАРТАС
Режисер
Ел. пошта: studija@kinema.lt

ЛІАНА РУОКІТЕ-ЙОНССОН
Завідувачка відділу просування 
фільмів, інформації та культурного 
спадку Литовського центру кіно
Ел. пошта: l.ruokyte@lkc.lt
Мобільний: +370 609 66657

ДОВІЛЕ БУТНОРЮТЕ
Старший спеціаліст у відділі 
просування фільмів, інформації та 
культурного спадку Литовського 
центру кіно
Ел. пошта: d.butnoriute@lkc.lt
Мобільний: +370 670 01922

АЙСТЕ ДІРЖЮТЕ
Акторка | «Королівська зміна»
Ел. пошта: a.dirziute@gmail.com
Мобільний: +370 628 47898

ВІТАУТАС КАНЮШОНІС
Актор | «Гравець»
Ел. пошта: vitas50@hotmail.com
Мобільний: +370 676 11792

ЮРҐА ДІКЧЮВЕНЕ
Продюсер | студія “Кінема”
Ел. пошта: studija@kinema.lt
Мобільний: +370 653 88512

ДАҐНЕ ВІЛЬДЖЮНАЙТЕ
Продюсер | студія “Just a moment”
Ел. пошта: dagne@justamoment.lt
Мобільний: + 370 686 88980

АУКСЕ КАНЦЕРЕВІЧЮТЕ
Кінокритик
Ел. пошта: 
aukse.kancereviciute@gmail.com
Мобільний: +370 651 26126
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ЗАРУБІЖНИЙ 
ПРОДЮСЕР

ЛИТОВСЬКА КІНО- 
АБО ТЕЛЕСТУДІЯ

ЦЕНТР 
ЛИТОВСЬКОГО 

КІНО

ЛИТОВСЬКИЙ 
ҐРАНТОДАВЕЦЬ

Внесок

Свідоцтво

Угода про 
внесок

Домовленість

Інвестиційний 

сертифікат

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ У ВИПАДКУ СПІВРОБІТНИЦТВА 
З ЛИТВОЮ НА НИВІ КІНОІНДУСТРІЇ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Такий стимул діє для художніх кінокартин, телевізійних фільмів, документального 
кіно та мультиплікації, знятих на теренах Литовської Республіки. Цей проект 
передбачає співпрацю зарубіжних кінокомпаній і литовських кіно- і телестудій.

Місцеві інвестори надають фінансову підтримку для зйомки фільму, а Центр 
литовського кіно стежить за втіленням проекту в життя. Зарубіжним кіномитцям 
для участі в проекті буде необхідна підтримка місцевих студій. Податкові 
пільги можуть бути застосовані для всієї стрічки або для її частини.

УМОВИ

Стрічка має відповідати певним критеріям зйомки та культурного наповнення.
Видатки на створення фільму в Литві мають бути не менші як 43 000 євро.
Щонайменше 80% видатків кінокомпанії має бути витрачено в Литві. 
Найбільша сума вкладень у виробництво фільму не має перебільшувати 20% од загальних 
витрат на зйомку всієї картини чи її частини.
Задля одержання більш вичерпної інформації заходьте на www.lkc.lt/en

У 2015 році, одразу після запровадження 
податкових пільг на зйомку фільмів 
у Литві з метою залучення в країну 
закордонних інвестицій, показник 
співробітництва зарубіжних кінокомпаній 
з литовськими студіями миттєво зріс.

Литва пропонує вам заощадити 20% од свого кіно - і телевізійного бюджету.

ЩІЛЬНІШИЙ ЗА ВОДУ (Швеція)
ПОВИТУХА (Фінляндія)
ДВІ НОЧІ ДО РАНКУ (Фінляндія)
ВІЙНА І МИР (Великобританія)
ШОУ ЕЙЧМАННА (Великобританія)
УСИНОВЛЕННЯ (Іспанія)

СУМІЖНЕ МІСТЕЧКО (Фінляндія)
МУЗИКА НА ЛЬОДУ (Росія)

СПИСОК ЗАРУБІЖНИХ СТРІЧОК, 
ЗНЯТИХ 2015 РОКУ В СПІВПРАЦІ З 
ЛИТВОЮ:
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ФАКТИ Й ЦИФРИ

Литовський кінематограф за останні п’ять 
років зазнав великих змін. Прибутки від 
продажу квитків у 2011 році становили 
10 млн євро, а в 2015-му – вже 15 млн, 
тобто за ці п’ять років вони зросли на 
50%. Зрештою, вони й досі демонструють 
тенденцію до зростання. Та найбільші 
зміни можна зауважити поглянувши на 
популярність вітчизняних стрічок.

У десятку найпопулярніших у Литві фільмів 
за останній рік уходять 3 кінокартини 
литовського виробництва. Кількість 
проданих квитків на фільми «Недосвічений» 
Юліюса Паулікаса, «Саулюс і Паулюс 
грабують поїзд» Сімонаса Ашкелавічюса 
й Річардаса Марцінкуса та «На попове 
злото й чорт має охоту» Альвідаса 
Шляпікаса перевершила один мільйон 
і принесла 1 614 436 євро прибутку.

Та найкращі показники належать стрічці 
«Redirected/За Литву!» Еміліса Велівіса 
– у кінотеатрах її переглянуло 322 000 

глядачів. Таким чином, цей фільм став 
найпопулярнішою кінокартиною в 
історії литовського кінематографа.

Загалом у литовських кінотеатрах за 
останній рік було показано 290 фільмів, 
касові збори яких становили 3 330 451 
євро. Прибутки від продажу квитків за 
цей період зросли на 7% – з 14 373 356 
до 15 391 806 євро. У 2015 році відбулися 
прем’єри 10 литовських фільмів, котрі в 
кінотеатрах переглянули 456 273 глядачі. 
Їхні касові збори становили 2 091 570 євро.

Американські стрічки й досі тішаться 
найбільшою популярністю серед литовських 
глядачів. Ринок фільмів виробництва 
США в Литві за 2014 рік зріс з 62,45% 
до 65,48%. Однак треба завважити, що 
інтерес до європейського кіно в Литві 
останнім часом помітно зростає: його 
частка в прокаті зараз становить 18%, що 
на 4% більше порівняно з 2014 роком.

Середня вхідна платня з розрахунку на особу
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72,39%
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3020332

3,87

42

9

95

21

2,54%

22,12%

75,14%

75,14%

190

3256995

4,04

42

10

95

44

16,49%

13,22%

69,27%

69,27%

304

3234595

4,44

42

10

95

44

23,18%

13,9%

60,28%

60,28%

261

3330451

4,62

42

10

95

44

13,81%

17,8%

65,48%

65,48%

290

2012

1,01

2013

1,1

2014

1,11

2015

1,13

Загальна кількість вхідних квитків*

Середня ціна квитка

Загальна кількість кінотеатрів

Загальна кількість багатозальних кінотеатрів

Загальна кількість екранів

Загальна кількість цифрових екранів

Частка вітчизняних стрічок на ринку

Частка європейських стрічок на ринку

Частка стрічок виробництва США на ринку

Загальна кількість знятих художніх фільмів

Загальна кількість фільмів у прокаті

* Включаючи вхідні квитки на фестивалі
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Дія фільму починається в 1984 році, перед славнозвісною 
радянською перебудовою. Саме тоді група архітекторів 
з Каунаса вирішає створити рок-гурт на одну ніч – як 
своєрідний новорічний жарт. Жарт виявився настільки 
вдалим, що чутки про новий дивовижний рок-колектив 
«Антіс» почали передаватися з уст в уста. Вражаючий 
грим і сценічні декорації, яскраві шоу та самобутні 
тексти – усе це створювало легко впізнавану карикатуру 
на радянську пропаганду, блискуче дискредитуючи 
абсурдність багатьох радянських реалій.

Це історія маленької країни, яка на певному 
етапі свого існування спромоглася потрапити в 
заголовки провідних газет у всьому світі. Це історія 
людей, які, незважаючи на небезпеку, виборювали 
свою незалежність з усмішками й піснями.

РЕЖИСЕР

ҐЕДРЕ ЖІЦКІТЕ

АВТОРИ СЦЕНАРІЮ

ҐЕДРЕ ЖІЦКІТЕ

ОПРЕТОРИ:

АУДРЮС КЕМЕЖІС, 

ЕЙТВІДАС ДОШКУС

РЕДАКТОРИ:

ҐЕДРЕ ЖІЦКІТЕ, 

САМУЕЛЬ ЛАЮС, 

ЛОРЕНС ДЖЕНЕРЕТ

ЯК МИ ГРАЛИ В РЕВОЛЮЦІЮ
KAIP MES ŽAIDĖME REVOLIUCIJĄ
2011 • 67 ХВ.
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ҐЕДРЕ ЖІЦКІТЕ

РОЛЬ • 2004 • короткометражний документальний; ЄВРОПА • 2006 • спільно 

з Рудольфасом Левулісом • короткометражний документальний; БАР • 2009 • 

телевізійний фільм; СЛІДОМ ЗА СОНЦЕМ І КОЗАМИ • 2010 • документальний; 
ЯК МИ ГРАЛИ В РЕВОЛЮЦІЮ • 2011 • документальний; МАЙСТЕР І ТЕТЯНА • 2014 • 

документальний; Я ТУТ ЛИШЕ ГІСТЬ • 2016 • спільно з Майте Альберді • документальний

ФІЛЬМОГРАФІЯ

Ґедре Жіцкіте – член Спілки 
кінематографістів Литви, Литовської 
академії кіномистецтва та Європейської 
спілки режисерів документального 
кіно. Вона вивчала журналістику у 
Вільнюському університеті, закінчила 
Литовську академію музики й театру 
зі спеціальності «теле- і кінорежисура» 
та одержала диплом магістра у 
вільнюській Академії мистецтв. 

Режисерка дебютувала з 
короткометражною стрічкою «Роль», 
у якій знявся відомий литовський 
співак та актор Андрюс Мамонтовас. 

Починаючи з 2006 року Ґедре Жіцкіте 
знімає документальні стрічки. 
Її фільм «Європа» (2006 рік) був 
присвячений пошукам європейських 
рис у литовській глибинці. 

За свою картину «Бар» режисерка 
удостоїлася премії «Срібний 
журавель» від Литовської кіноакадемії 
за найкращий фільм 2009 року. 
Стрічка оповідає про Артураса 
Барісаса на прізвисько Бар – 
кінорежисера, актора, бібліофіла, 
колекціонера музики й очільника 
авангардного музичного гурту.
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Стрічку «Аврора» можна віднести й до жанру 
наукової фантастики, й до психологічного 
трилера, й до нетрадиційної мелодрами.

Після незвичайного наукового експерименту, пов’язаного 
з нейронною терапією, стриманий і закритий від 
народження юнак здійснює дивовижну подорож у розум 
жінки, що перебуває в комі. Звільняючи свої інстинкти 
й приховані фантазії, герой потроху втягується в процес 
разючих змін, що починають з ним відбуватися.

Ця сучасна казка показує глядачеві природу бажання через 
розкриття глибинних зв’язків і протиріч поміж розумом 
і тілом та їхній вплив на ідентифікацію особистості.

РЕЖИСЕР

КРІСТІНА БУОЖІТЕ

АВТОРИ СЦЕНАРІЮ:

КРІСТІНА БУОЖІТЕ, 

БРУНО САМПЕР

ОПРЕТОРИ

ФЕЛІКСАС АБРУКАУСКАС

РЕДАКТОР

СЮЗАНН ФЕНН

КОМПОЗИТОР

ПЕТЕР ВАН ПОЕЛЬ

ХУДОЖНИК

АУДРЮС ДУМІКАС

ХУДОЖНИК З КОСТЮМІВ

ДАЙВА ПЕТРУЛІТЕ

У РОЛЯХ:

МАРЮС ЯМПОЛЬСКІС, 

ЮРҐА ЮТАЙТЕ, 

МАРТІНА ЯБЛОНСКІТЕ, 

РУДОЛЬФ ЯНСОН, 

ДАРЮС МЕШКАУСКАС, 

ВІТАУТАС КАНЮШОНІС, 

ШАРУНАС БАРТАС

ПРОДЮСЕР

ЄВА НОРВІЛЕНЕ

ВИРОБНИЦТВО:

СТУДІЯ ТЕМПОРА 

(ЛИТВА), 

ACAJOU FILMS (ФРАНЦІЯ)

АВРОРА
AURORA
2012 • 126 ХВ.
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КРІСТІНА БУОЖІТЕ

ЗМІНИ ПЛАТІВКУ • 2005 • короткометражний фільм; КОЛЕКЦІОНЕРКА • 2008 • художній; 
АВРОРА • 2012 • художній

ФІЛЬМОГРАФІЯ

Крістіна Буожіте (народилася 1982 
року) одержала в 2008 році диплом 
кінорежисера в Литовській академії 
музики й театру. Того ж таки року вона 
дебютувала зі стрічкою «Колекціонерка», 
що оповідає про втрату людиною 
здатності відчувати емоції. Фільм став 
відкриттям року й приніс режисерці 
симпатії глядачів і прихильність 
кінокритиків. «Аврора», другий 
фільм Крістіни Буожіте, знятий 2012 
року, досліджує природу людських 
пристрастей через показ суперечностей 
поміж реальним і вигаданим світами. 

Стрічка підіймає питання: що насправді 
є рушійною силою людської істоти – 
інстинкти та внутрішні бажання чи 
почуття відповідальності за свої дії.

Творчий почерк Буожіте відрізняє 
приголомшлива суміш візуального 
багатства й оповідальної стриманості. 
В обох своїх фільмах молода режисерка 
заглиблюється в досить незвичні 
для литовського кінематографа 
теми, такі як сни, психологія 
мистецтва та сексуальність.
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Вінсент – найкращий працівник швидкої допомоги. Його 
пристрасть – різноманітні азартні ігри. Опинившись у 
скруті, медик змушений удатися до радикальних дій, аби 
повернути програні гроші. Вінсент створює нелегальну 
гру, пов’язану зі своєю професією. Спочатку пекельним 
заняттям зацікавлюються лише його колеги, та невдовзі 
нова жахлива гра стає вельми популярною. Колеги-медики 
перетворюються на ігрових агентів, а сам Вінсент – на 
своєрідного банкіра. Фінансові справи все поліпшуються, 
та раптом співробітниця швидкої Єва, з якою Вінсента 
пов’язує щойно розпочатий пристрасний роман, 
починає противитися нелюдській грі. Тож незабаром 
Вінсентові доведеться вибирати – гра або кохання.

РЕЖИСЕР

ІҐНАС ЙОНІНАС

АВТОРИ СЦЕНАРІЮ:

ІҐНАС ЙОНІНАС, 

КРІСТУПАС САБОЛЮС

ОПЕРАТОР

ЯНІС ЕҐДІТІС

У РОЛЯХ:

ВІТАУТАС КАНЮШОНІС, 

ОНА МЕКАС, 

РАМУАЛЬД ЛАВРИНОВИЧ, 

ВАЛЕРІЙ ЄВСЕЄВ

ПРОДЮСЕРИ:

УЛЯНА КІМ, 

РОБЕРТ ВИНОВСЬКИЙ

ВИРОБНИЦТВО:

СТУДІЯ УЛЯНИ КІМ 

(ЛИТВА), 

LOCOMOTIVE 

PRODUCTIONS (ЛАТВІЯ)

ГРАВЕЦЬ
LOŠĖJAS
2013 • 115 ХВ.
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НЕДІЛЯ ЯК ВОНА Є • 2003 • короткометражний фільм; ХРОБАК, ЩО ТАНЦЮЄ • 2006 • 

короткометражний фільм; ГРАВЕЦЬ • 2013 • повнометражний фільм

ФІЛЬМОГРАФІЯ

ІҐНАС ЙОНІНАС

Іґнас Йонінас (народився 1971 
року) вивчав кіно- і телережисуру в 
Литовській академії музики й театру, 
впродовж десяти років працював у 
вільнюському Театрі юного глядача. 
За цей час він поставив багато вистав і 
був режисером численних телевізійних 
проектів. Шлях кінорежисера розпочав 
з короткометражних стрічок. 

Моральний вибір, усвідомлення 
відповідальності за свої дії, гра зі 
смертю – ось основні мотиви його 

дебютного фільму «Гравець» (2013 рік). 
У стрічці гостро звучать болючі для 
сучасної європейської цивілізації теми: 
критика споживацького суспільства, 
засудження комерціалізації медицини, 
втрата людиною моральних орієтирів. 

 «Гравець» – це перший фільм країн 
Балтії, представлений на престижному 
кінофестивалі в Сан-Себастьяні (Іспанія).
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Головний герой цієї стрічки – тридцятирічний 
Тадас – шукає відповідей на питання, котрі близькі 
багатьом його ровесникам, що застрягли поміж мріями 
ностальгійного соціалістичного дитинства й нав’язливими 
ідеалами невтримної молодої демократії та дикого 
капіталізму. Темп життя – швидкий, єдина можливість 
для розслаблення – косяк з травкою. Життя просто 
розвалюється на очах, аж поки одного дня по дорозі в 
чергове відрядження Тадас потрапляє в аварію. Коли 
він опиняється в лікарні, час раптово зупиняється...

НЕІСНУЮЧИЙ ЧАС
NESAMASIS LAIKAS
2014 • 80 ХВ.

РЕЖИСЕР

МІКОЛАС ВІЛЬДЖЮНАС

АВТОР СЦЕНАРІЮ

МІКОЛАС ВІЛЬДЖЮНАС

ОПЕРАТОР

АУДРЮС БУДРІС

РЕЖИСЕРИ МОНТАЖУ:

КОСТАС РАДЛІНСКАС, 

МІКОЛАС ВІЛЬДЖЮНАС

У РОЛЯХ:

ТАДАС ҐРІН, 

ВАЛЕНТИН 

НОВОПОЛЬСКИЙ, 

ТОМА ВАШКЕВІЧЮТЕ, 

САРА ВІЛЬДЖЮНАЙТЕ

ПРОДЮСЕР 
ДАҐНЕ ВІЛЬДЖЮНАЙТЕ

ВИРОБНИЦТВО

СТУДІЇ JUST A MOMENT, 

ЛИТВА
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МІКОЛАС ВІЛЬДЖЮНАС

ŠARKA 2 • 2012 • документальний; НЕІСНУЮЧИЙ ЧАС • 2014 • художній; 

ФІЛЬМОГРАФІЯ

Міколас Вільджюнас закінчив Литовську академію музики й театру за 
спеціальностями «драматичний актор» та «аудіовізуальне мистецтво». Він є 
одним з засновників студії «Just a moment» і товариства незалежних митців 
«Академія масок». Міколас Вільджюнас також часто знімається як актор у 
стрічках інших режисерів та працює режисером різноманітних заходів і 
перформансів. «Неіснуючий час» – його перша режисерська робота.
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Літо в загородньому будиночку неподалік Вільнюса. 
Приїжджих з міста вітає великий дружелюбний собака. 
П’ятдесятирічний Чоловік, утомлений від щоденних 
турбот, мріє про відпочинок. Він запрошує свою Дочку, 
підлітка, яка сподівається на батькову підтримку й 
увагу після смерті матері, провести з ним вихідні.

До них приєднується Чоловікова Кохана, честолюбна 
скрипачка, яка недавно провалила свій концерт. 
Ця молода жінка, яку роздирають внутрішні 
суперечності, сильні почуття та прагнення 
зберегти фактично розірвані стосунки, не може 
віднайти справжню радість у своєму житті.

Гарненька Дочка все частіше навідує давнього Друга 
свого дитинства, якого вона не бачила вже дуже 
давно. Їй подобається цей загадковий хлопець, що 
так добре знає місцевих жителів та всі їхні звички, 
захоплення, мрії, а також проступки й таємниці. 
Дочка любить щирі розмови зі своїм Другом, їхні 
катання на велосипедах, прогулянки в лісі…

СПОКІЙ НАМ ТІЛЬКИ СНИТЬСЯ
RAMYBĖ MŪSŲ SAPNUOSE
2015 • 107 ХВ.

РЕЖИСЕР І СЦЕНАРИСТ

ШАРУНАС БАРТАС

ОПЕРАТОР

ЕЙТВІДАС ДОШКУС

РЕДАКТОР

ҐІНТАРЕ СОКЕЛІТЕ

КОМПОЗИТОР

АЛЕКСАНДР ЗЕККЕ

У РОЛЯХ:

ШАРУНАС БАРТАС, 

ІННА-МАРІЯ БАРТАЙТЕ, 

ЛОРА КМЕЛЯУСКАЙТЕ, 

ЕДВІНАС ҐОЛДШТЕЙН, 

КЛАВДІЯ КОРШУНОВА

ПРОДЮСЕРИ:

ЮРҐА ДІКЧЮВЕНЕ, 

ФІЛІП АВРІЛЬ, 

ЯНЯ КРАЛЬ

ВИРОБНИЦТВО

СТУДІЯ “КІНЕМА” (ЛИТВА)
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Шарунас Бартас (народився в 
1964 році) – найвідоміший і 
найвизначніший кінорежисер 
Литви. У своїй ранній творчості 
він звертається до багатогранної 
теми пошуків радянською людиною 
нової ідентичності після краху 
комуністичної ідеології. В одній 
зі своїх перших стрічок «Пам’яті 
минулого дня» (1990 рік) Бартас 
аналізує світ так званої маленької 
людини – її сподівання, страхи та 
маленькі радості – в часи великих 
соціальних, економічних та політичних 

зсувів пострадянської епохи.

Перші фільми Бартаса старанно 
задокументовують відхід у минуле 
колись могутньої імперії, з її 
світоглядом і соціальним устроєм. 
Проте режисер з надією дивиться в 
майбутнє, наголошуючи при цьому 
на важливості збереження найвищих 
людських якостей і вічних духовних 
цінностей у ці нелегкі часи та 
утверджуючи неминучість зцілення 
від болючих історичних травм.

ШАРУНАС БАРТАС

ТОФАЛАРІЯ • 1986 • спільно з Валдасом Новасайтісом • короткометражний документальний; 
ПАМ’ЯТІ МИНУЛОГО ДНЯ • 1990 • короткометражний документальний; ТРИ ДНІ • 1991 • 

художній; КОРИДОР • 1995 • художній; НАС МАЛО • 1996 • художній; ДІМ • 1997 • художній; 
СЕМЕРО ЛЮДЕЙ-НЕВИДИМОК • 2005 • художній; ЄВРАЗІЙСЬКИЙ АБОРИГЕН 
• 2010 • художній; СПОКІЙ НАМ ТІЛЬКИ СНИТЬСЯ • 2015 • художній; 
ШАРУНАС БАРТАС: ДЕ Я ЗАРАЗ? • 2016 • документальний

ФІЛЬМОГРАФІЯ
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Недосвічений поліцейський зостається сам-один у 
приватній клініці, де він має охороняти чоловіка в 
коматозному стані, якого звинувачують у злочинах 
під час Другої світової війни. Недосипання, 
самотність і голод разом з затятістю у своїй роботі 
перетворюють молодика на справжню годинникову 
бомбу, накручену в надто непідходящий час.

КОРОЛІВСЬКА ЗМІНА
KARALIŲ PAMAINA
2016 • 108 ХВ.

РЕЖИСЕР

ІҐНАС МІШКІНІС

АВТОРИ СЦЕНАРІЮ:

САУЛЮС ДРУНҐА,

ІҐНАС МІШКІНІС

РЕДАКТОРИ:

ІҐНАС МІШКІНІС

ҐЕДРЮС СВІРСКІС

ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВНИК 
АУРІМАС АКШІС

ХУДОЖНИК

РОЛАНДАС ЛЕОНАВІЧЮС

ЗВУКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ 
ЕРНЕСТ АНСОН

КОМПОЗИТОР 
ЕДГАР РУБЕНІС

У РОЛЯХ:

ВАЙНЮС СОДЕЙКА,

АЙСТЕ ДІРЖЮТЕ,

ПАУЛЮС ІҐНАТАВІЧЮС,

ДЕЙНЮС ҐАВЕНОНІС,

ВІДАС ПЕТКЯВІЧЮС,

ЮОЗАС РАПАЛІС

ПРОДЮСЕРИ:

ЄВА НОВІЛЕНЕ

ЯНІС КАЛЕЙШ

ВИРОБНИЦТВО:

СТУДІЯ ТЕМПОРА (ЛИТВА), 

FILM ANGELS PRODUCTION 

(ЛАТВІЯ)
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ІҐНАС МІШКІНІС

СТРИБОК • 1998 • експериментальне кіно; МАТ • 1999 • експериментальне кіно; 
МОНОТОНІЯ • 2001 • художній; ХІКІПОВ • 2001 • художній; СФУМАТО • 2002 • художній; 
ЛЕГКО Й СОЛОДКО • 2003 • художній; ДІРІНҐ • 2006 • художній; БЛИЗЬКЕ СВІТЛО • 2009 • 

художній; КОРОЛІВСЬКА ЗМІНА • 2016 • художній

Іґнас Мішкініс (народився 1978 року) вивчав кіно- і телережисуру в Литовській 
академії музики й театру. Його дипломна кінокартина “Дірінґ” була вельми 
суперечлива, однак усе-таки мала успіх. А у 2009 році стрічка “Близьке світло”, щойно 
вийшовши на екрани, одразу була визнана найкращим вітчизняним фільмом року.

ФІЛЬМОГРАФІЯ
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Події, показані у картині, – це переплетення 
реальності й уяви. Пятрас Мінкус, головний герой 
стрічки, – посередній скульптор і художник- невдаха, 
він ледве зводить кінці з кінцями, викладаючи 
малювання в школі й створюючи надгробки. Хоча 
йому й тяжко спілкуватися зі своїм середовищем, 
спільну мову з дітьми він знаходить досить легко.

САДУТО-ТУТО
SADŪTO TŪTO
1974 • 78 ХВ.

АВТОР СЦЕНАРІЮ ТА 

ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК

ВІТАУТАС ЖАЛАКЯВІЧЮС

РЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК

АЛЬМАНТАС ҐРІКЯВІЧЮС

ОПЕРАТОР

ДОНАТАС ПЕЧЮРА

ХУДОЖНИК

АЛЬҐІМАНТАС ШВАЖАС

РЕЖИСЕР МОНТАЖУ

ВАНДА СУРВІЛЕНЕ

ХУДОЖНИК З КОСТЮМІВ 
ІРЕНА НОРВАЙШЕНЕ-

ВАБАЛЕНЕ

У РОЛЯХ:

ЮОЗАС БУДРАЙТІС,

РЕҐІМАНТАС АДОМАЙТІС,

ЄВГЕНІЯ ПЛЕШКІТЕ,

НІЙОЛЕ ЛЕПЕШКАЙТЕ

11



КАЗКИ СОНЦЯ • 1964 • документальний; ЧАС ІДЕ КРІЗЬ МІСТО • 1965 • документальний; 
ПОЧУТТЯ • 1968 • у співавторстві з Альґірдасом Даусою • художній; AVE, VITA • 1969 • 

художній; САДУТО-ТУТО • 1974 • художній; УТРАЧЕНА ДОМІВКА • 1976 • художній 

двосерійний; ФАКТ • 1981 • художній; СЛІДИ ПЕРЕВЕРТНЯ • 1986 • художній; 
НОТАТКИ НА ПОЛЯХ СПОСОБУ ЖИТТЯ • 2002 • документальний; СПРОБА З’ЯСУВАТИ 
• 2003 • документальний

АЛЬМАНТАС ҐРІКЯВІЧЮС
1935-2011

Альмантас Ґрікявічюс закінчив 
Всеросійський державний інститут 
кінематографії, знаменитий ВГИК, 
у 1965 році. З 1959го по 1992 рік 
працював у Литовській кіностудії.  

Ґрікявічюс почав свою кар’єру 
кінорежисера з документальних стрічок 
«Казки сонця» (1964 рік), «Три такти» 
(1966 рік) та «Час іде крізь місто» (1966 
рік), які принесли йому всерадянське 
визнання. Останній фільм за свій 
самобутній почерк одержав надзвичайно 

високі оцінки критиків, які одностайно 
відзначали тонке вміння молодого 
режисера показувати складні злами 
історії лише мовою візуальних асоціацій. 

«Почуття» став першим художній 
фільмом режисера, який зняв картину 
в співавторстві з Альґірдасом Даусою. 
Інший фільм Ґрікявічюса, «Садуто-
туто», з успіхом демонструвався на 
міжнарожних кінофестивалях.

ФІЛЬМОГРАФІЯ
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ПОЧУТТЯ
JAUSMAI
1968 • 90 ХВ.

РЕЖИСЕРИ:

АЛЬМАНТАС ҐРІКЯВІЧЮС, 

АЛЬҐІРДАС ДАУСА

АВТОР СЦЕНАРІЮ

ЙОНАС ТОМАШЯВІЧЮС

РЕДАКТОР

ІЗАБЕЛЕ ПІНАЙТІТЕ

КОМПОЗИТОР

ВІТАУТАС БАРКАУСКАС

ХУДОЖНИКИ-

ПОСТАНОВНИКИ:

ЄРОНІМАС ЧЮПЛІС, 

ВІТАУТАС ЖІЛЮС

ХУДОЖНИК З КОСТЮМІВ 
НІЙОЛЕ КЛІШЮТЕ

У РОЛЯХ:

РЕҐІМАНТАС АДОМАЙТІС, 

ЮОЗАС БУДРАЙТІС, 

РЕГІНА ПАЛЮКАЙТІТЕ, 

БРОНЮС БАБКАУСКАС, 

ЄВГЕНІЯ БАЙОРІТЕ, 

ЛАЙМОНАС НОРЕЙКА, 

АЛЬҐІМАНТАС МАСЮЛІС,

ҐЕДИМІНАС КАРКА, 

ВІТАУТАС ПОВКШТЕ

ВИРОБНИЦТВО

ЛИТОВСЬКОЇ КІНОСТУДІЇ

Фільм, знятий за романом латиського письменника Еґонса 
Лівса, показує природний намір людської особистості, 
у цьому разі представника литовського народу, знайти 
простір і час для простих людських емоцій у часи великих 
історичних зламів. Стрічку зосереджено на короткому 
періоді в стосунках двох братів, з яких один до нестями 
відданий своїй сім’ї та своєму сумлінню, в той час як 
другий – політичній ідеї. Долі цих розлучених тяжким 
часом братів символізують історичний розкол країни 
на дві частини. Адже історія окупацій у Литві, так само 
як і історія боротьби литовців за свободу, завжди мала 
неоднаковий особистісний віддінок для різних людей. 

У Радянському Союзі було зроблено мінімальну кількість 
копій цієї картини, бо це був перший литовський фільм, 
у якому героїв післявоєнного спротиву було показано з 
симпатією. Непересічна атмосфера цієї стрічки та її яскрава 
експресивність принесла картині заслужене визнання: 
кінокритики під час конкурсу, проведеного в 1995 році з 
нагоди століття кінематографа, назвали фільм «Почуття» 
найкращим художнім фільмом в історії литовського кіно.
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АЛЬМАНТАС ҐРІКЯВІЧЮС
1935-2011

АЛЬҐІРДАС ДАУСА

Альмантас Ґрікявічюс закінчив 
Всеросійський державний інститут 
кінематографії, знаменитий ВГИК, 
у 1965 році. З 1959-го по 1992 рік 
працював у Литовській кіностудії.  

Ґрікявічюс почав свою кар’єру 
кінорежисера з документальних стрічок 
«Казки сонця» (1964 рік), «Три такти» 
(1966 рік) та «Час іде крізь місто» (1966 
рік), які принесли йому всерадянське 
визнання. Останній фільм за свій 
самобутній почерк одержав надзвичайно 
високі оцінки критиків, які одностайно 
відзначали тонке вміння молодого 
режисера показувати складні злами 
історії лише мовою візуальних асоціацій.

Альґірдас Дауса (нар. 1940 року) закінчив 
у 1965 році Всесоюзний інститут 
кінематографії у Москві. Він знімав як 
документальні стрічки про литовських 
діячів культури, таких як художник і 
композитор Мікалоюс Константінас 
Чюрльоніс та театральний режисер 
Юозас Мільтініс, так і художні фільми.  
Дауса також відомий екранізацією 
класики литовської літератури: 1970 
року він зняв стрічку «Ця проклята 
покірність» за оповіданням «Дядьки та 
дядини» Юозаса Тумаса-Вайжґантаса.

МІКАЛОЮС КОНСТАНТІНАС ЧЮРЛЬОНІС: ДУМКИ, КАРТИНИ, МУЗИКА 
• 1965 • документальний; ТАМ, ЗА ДВЕРИМА • 1965 • документальний; 

ПОЧУТТЯ • 1968 • у співавторстві з Альмантасом Ґрікявічюсом • художній; 

ЦЯ ПРОКЛЯТА ПОКІРНІСТЬ • 1970 • художній; КУДИ ВИРУШАЮТЬ КАЗКИ • 1973 

• художній; ХЛОПЕЦЬ З ВУЛИЦІ ПРАЦІ • 1977 • художній; МАРКІЗ І ПАСТУШКА 
• 1978 • художній; ЛИТОВЦЯМИ МИ НАРОДИЛИСЬ • 1990 • документальний; 
Я ПРИЙШОВ ДО ВАС ЯК ПАСТИР • 1993 • документальний; 

ФІЛЬМОГРАФІЯ
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Драматична історія малого литовського села в 
післявоєнний період, коли всі місцеві жителі поділилися 
на два табори: одні підтримують радянську владу, інші 
ж виступають на боці так званих лісових партизанів, що 
боряться супроти неї. У фільмі чудово показане природне 
бажання кожної людини в цей непростий час залишитися 
в живих і запевнити собі спокійне й безпечне життя.

У стрічці йдеться про помсту сина сільського голови за 
свого батька, якого вбили партизани. А також про тих, хто 
не хотів помирати, – простих людей, утягнутих у жорстоку 
борню, змушених змагатися за своє життя й вибирати 
врешті-решт свою сторону в запеклій різні, сенс якої 
вони не можуть зрозуміти. Форма вестерну дозволила 
режисерові картини створити свою власну інтерпретацію 
цієї доби в історії радянської Литви й показати всю її 
неоднозначність очима звичайної сільської людини.

НІХТО НЕ ХОТІВ ПОМИРАТИ
NIEKAS NENORĖJO MIRTI
1965 • 107 ХВ.

СЦЕНАРИСТ І РЕЖИСЕР

ВІТАУТАС ЖАЛАКЯВІЧЮС

ОПЕРАТОР

ЙОНАС ҐРІЦЮС

ХУДОЖНИКИ:

ВІТАУТАС КАЛІНАУСКАС, 

АЛЬҐІРДАС НІЧЮС

ХУДОЖНИК З КОСТЮМІВ 
ВІКТОРІЯ БІМБАЙТЕ

КОМПОЗИТОР

АЛЬГІМАНТАС 

АПАНАВІЧЮС

Перший в історії показ відцифрованої 
та відновленої версії фільму!
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Його телевізійна стрічка «Вся правда 
про Колумба» (1970 рік) являє собою 
рідкісний для литовського кіно жанр 
інтелектуального гротеска. Це була одна 
з найкращих радянських телевізійних 
робіт, що одержала дуже високі оцінки, 
незважаючи на те що московські 
інстанції розкритикували картину.

У 1970-1980 роках Жалакявічюс 
жив у Москві, де викладав на Вищих 
режисерських курсах і ставив фільми на 
Московській кіностудії. Упродовж свого 
московського періоду він зняв стрічки 
«Це солодке слово – свобода!» (1973 рік), 
«Аварія» (1973 рік) та «Оповідь невідомої 
людини» за твором А.П.Чехова (1980 рік).

Після повернення в Литву режисер 
створив кінокартини «Вибачте, будь 
ласка!» (1982 рік) та «Вихідні в пеклі» 
(1987 рік). У 1961-1975 роках та з 1980 
року й до самої смерті він був художнім 
керівником Литовської кіностудії. 
Після здобуття Литвою незалежності 
В.Жалакявічюс, разом з Кястутісом 
Петрулісом, заснував студію «2000», 
на якій поставив свій останній фільм 
«Звір, що виходить з моря» (1992 рік) 
за новелою Євгена Замятіна «Повінь».

У 1996 році режисера було запрошено на 
Київський міжнародний кінофестиваль 
«Молодість» як члена журі, однак 
восени того року митець опинився 
в лікарні, а 12 листопада 1996 року 
Вітаутас Жалакявічюс пішов з життя.

На пошану пам’яті режисера та 
сценариста Вітаутаса Жалакявічюса 
на 45-му кінофестивалі «Молодість» 
було представлено спеціальну 
секцію «In Memoriam».

Abtop Ауксе Канцерeвічюте

людину?» – це підняте в картині 
питання було надзвичайно актуальне 
в радянські часи, воно відображало 
етичні ідеали нового покоління.

Легендарний фільм Жалакявічюса 
«Ніхто не хотів помиратти» (1965 
рік) був задуманий як литовський 
вестерн. Сценарій картини називався 
«Терор» і за офіційною цензурованою 
версією мав продемонструвати, що 
ж насправді відбувалося в новій, уже 
радянській, Литві. Однак режисер не 
став сліпо додержуватися сценарію 
й показав глядачам справжню драму 
помсти, у якій чотири брати Локіси 
боролися не за владу рад, а мстилися 
злочинцям, що підступно вбили їхнього 
батька. Жалакявічюс, коментуючи цей 
фільм, часто повторював, що стрічку 
можна розуміти як баладу про Литву, 
де вигадано все, окрім страждання. 
Російський кінокритик та історик кіно 
Сергій Кудрявцев порівнював картину 
«Ніхто не хотів помирати» з польським 
фільмом Анджея Вайди «Попіл і 
діамант», який вийшов на екрани дещо 
раніше – 1958 року. Обидві стрічки 
відкривали правду про післявоєнні 
часи у двох сусідніх країнах. Актори 
литовського кіно, що знімались у 
фільмі «Ніхто не хотів помирати», – 
Донатас Баніоніс, Реґімантас Адомайтіс, 
Юозас Будрайтіс, Лаймонас Норейка 
– одразу стали широковідомі не лише 
в Радянському Союзі, а й у деяких 
інших соціалістичних державах.

Вітаутас Жалаківічюс також писав 
кіносценарії для багатьох стрічок, які 
ставили його колеги. Наприклад, він був 
сценаристом фільмів «Почуття» (1968 
рік, режисери Альмантас Ґрікявічюс та 
Альґірдас Дауса) та «Садуто-туто» (1975 
рік, режисер Альмантас Ґрікявічюс).
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ВІТАУТАС 
ЖАЛАКЯВІЧЮС – ІКОНА 
ЛИТОВСЬКОГО КІНО

Видатний литовський режисер і 
сценарист спочатку був вивчав 
у Каунасі інженерну справу, але 
зрештою захопився кіно й закінчив у 
1956 році Всеросійський державний 
інститут кінематографії, знаменитий 
московський ВГИК, де навчався у 
творчій майстерні Михайла Чіаурелі та 
Григорія Александрова. Його дипломною 
роботою стала короткометражна 
комедія про ошуканця «Потопельник», 
яка відкрила радянському кіно 
непересічний талант литовського актора 
Альґімантаса Масюліса, що вперше 
з’явився на екрані саме в цій стрічці.

Його повнометражна стрічка – комедія 
«Поки не пізно» (1957 рік), – поставлена 
спільно з Юлієм Фогельманом, була 
створена в найкращих традиціях 
соцреалізму, в ній ішлося про життя 
приморських рибалок. Фільм 1959 

року «Адам хоче бути людиною» став 
першою видатною кінокартиною в 
історії литовського кінематографа. 
У ній Жалакявічюс продемонстрував 
свій незвичайний експерементальний 
підхід до зйомки, що одразу принесло 
чудові результати. Цей фільм 
розпочав серію появ у кіно відомого 
театрального режисера з Паневежіса 
Юозаса Мільтініса та видатного в 
майбутньому актора Донатаса Баніоніса.

У 1963 році на екрани вийшла стрічка 
«Хроніка одного дня», новаторська 
робота Жалакявічюса, котра, за словами 
самого режисера, стала «сурогатом, 
споганеним цензурою». В цьому фільмі, 
вельми складному за своєю естетикою, 
режисер спробував звернутися до тем 
громадянської непокори й морального 
конфлікту. «Чому ти ховався за 
деревами, коли поруч убивали 
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ПРОГРАМА 
КІНОПОКАЗІВ

ПОЧУТТЯ
реж. А. Ґрікявічюс та А. Дауса

ГРАВЕЦЬ
реж. Іґнас Йонінас

НЕІСНУЮЧИЙ ЧАС
реж. Міколас Вільджюнас

КОРОЛІВСЬКА ЗМІНА
реж. Іґнас Мішкініс

САДУТО-ТУТО
реж. Альмантас Ґрікявічюс

ЯК МИ ГРАЛИ В РЕВОЛЮЦІЮ
реж. Ґедре Жіцкіте

АВРОРА
реж. Крістіна Буожіте

СПОКІЙ НАМ ТІЛЬКИ СНИТЬСЯ
реж. Шарунас Бартас

10-22
16:00

10-25
19:00

10-27
19:00

10-29
16:00

10-24
19:00

10-26
19:00

10-28
19:00

10-30
16:00

10-23
19:00

НІХТО НЕ ХОТІВ ПОМИРАТИ
реж. Вітаутас Жалакявічюс
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Випускник Оксфорда Мантас 
Кведаравічюс часто зосереджує свій 
погляд на гарячих точках, де він 
знайомить глядача з життям людей, 
що живуть у постійному страху перед 
війною, тортурами й убивствами. 
Його останнія стрічка «Маріуполь» 
(2016 рік) – це своєрідний портрет 
українського міста, що живе в стані 
облоги. Фільм було створено в 
співпраці з українськими, німецькими, 
французькими та литовськими 
режисерами. Зараз режисер знімає фільм 
“Стасіс” – також спільно з Україною. 
Взагалі, у цей час іще дві литовські 
стрічки створюються в співробітництві 
з українськими кінокомпаніями: 
“Ісак” (реж. Юрґіс Матулявічюс) та 
“Іній” (реж. Шарунас Бартас).

Заснований у 2012 році за сприяння 
Міністерства культури Литви Центр 
литовського кіно провадить послідовну 
діяльність, спрямовану на підтримку 
місцевого кіновиробництва. Як 
наслідок, сучасне литовське кіно 
здобуло міжнародне визнання: 
прем’єри фільмів литовських режисерів 
часто відбувалися на престижних 
кінофестивалях у Каннах, Берліні, 
Сан-Себастьяні, а також на відомому 
американському фестивалі «Санденс».

Ми сподіваємося, що програма 
литовського кіно на 46-му Київському 
міжнародному кінофестивалі 
«Молодість» не лише сподобається 
українським глядачам, а й стане 
важливим етапом у співробітництві 
наших країн на ниві культури.
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ПЕРЕДМОВА

Дорогі друзі!

У цьому каталозі, створеному для 
46-го Київського міжнародного 
фестивалю «Молодість», ми раді 
представити вам основні віхи 
в розвитку литовського кіно, а 
також познайомити вас з найбільш 
значущими режисерами нашої країни. 
Ця програма є частиною великого 
проекту литовсько-українського 
культурницького партнерства, що 
його координує Інститут культури 
Литви. Ми запрошуємо українських 
глядачів переглянути найкращі 
художні та документальні стрічки, 
створені в Литві протягом останніх 
літ, а також згадати справжню класику 
литовського кінематографа.

Діалог України та Литви має глибоке 
історичне та культурне коріння, 

а впродовж останніх п’яти років 
саме співробітництво в галузі 
кіно поміж нашими країнами 
стало вельми продуктивним.

Своєрідний акцент литовської 
кінопрограми – спеціальна секція «In 
Memoriam», присвячена вшануванню 
пам’яті режисера та сценариста 
Вітаутаса Жалакявічюса. Цей майстер 
завжди прагнув творити інтелектуальне 
авторське кіно, шукаючи гармонії поміж 
змістом і самобутньою мистецькою 
формою. Українським глядачам 
буде представлено три стрічки цього 
режисера, які в Литві вже давно стали 
класичними. Найважливішою з них 
можна вважати світову прем’єру 
відновленого й одцифрованого фільму 
«Ніхто не хотів помирати» (1965 рік).
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