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Sveiki,
su jumis sveikinasi „Meno avilio“ komanda. Savo veikla siekiame turtinti 
audiovizualinę kultūrą Lietuvoje, atnešdami geriausias užsienio 
praktikas. Taip pat smalsiai tyrinėjame praeitį – iš užmaršties prikeliame 
vertingus filmus, patirtis ir dalinamės jomis su kitais. Pasitelkiame 
audiovizualines medijas ugdydami jaunimo ir edukologų jautrumą menui, 
aplinkai bei vienas kitam.
Ši ataskaita – žvilgsnis į praėjusius trejus su puse metų ir mė-
ginimas apie tai glaustai papasakoti. Pastarieji metai mums 
buvo itin svarbūs: auginome komandą ir jos gebėjimus, išsigry-
ninome svarbiausias savo veiklos sritis. Didelį dėmesį skyrė-
me vaikų, jaunimo, mokytojų ir tėvų edukacijai; kūrėme filmus, 
kurie jau pasiekė kino ekranus ir pelnė apdovanojimų; rodėme 
kino istorijai ir kultūrai svarbius, rečiau kino ekranus pasie-
kiančius filmus; tyrėme moterų padėtį Lietuvos kino industri-
joje ir Lietuvos audiovizualinį paveldą bei juo rūpinomės: skai-
tmeninome, saugojome ir atvėrėme auditorijoms. Sukauptais 
archyvais dalijomės Mediatekoje ir naujai įkurtoje „Planetos“ 
erdvėje. Taip pat sutarėme ir dėl pagrindinių darbo principų: 

atvirumo, bendruomeniškumo, lankstaus komandinio darbo. 
Mums labai svarbi galimybė kurti ir bandyti, klysti ir mokytis. 
Norime, kad mūsų veikla ir jos rezultatai būtų pasiekiami ir 
prasmingi visiems, todėl pirmenybę teikiame rečiau reprezen-
tuojamiems balsams. Esminis mūsų įkvėpimo šaltinis – liudiji-
mai / atgarsiai, kad mūsų darbas reikalingas; nuolat sulaukia-
me tą patvirtinančių atsiliepimų iš pačių skirtingiausių žmonių.

Trumpai tariant, jaučiame, kad per pastaruosius trejus su 
puse metų sustiprėjome ir kaip komanda, ir kaip organizacija. 
Šia ataskaita norime ne „pasirodyti“, o pakviesti ateiti, pri-
sidėti, įsitraukti į mūsų veiklas ir kurti audiovizualinę kultūrą 
Lietuvoje drauge su mumis.



Kas mes?



Komanda
edukologė, edukacinių medijų raštingumo projektų „Dideli maži 
ekranai“, MEMA, „Tėvų dialogai“, „e-Planeta“, kino kursų moksleiviams 
kuratorė:
„Džiaugiuosi galėdama dirbti prasmingą darbą širdžiai artimoje 
organizacijoje.“

Dovilė Alėbaitė
Mediatekos koordinatorė, atsakinga už katalogavimą ir leidinių 
išdavimą:
„Man artimas „Meno avilio“ siekis saugoti, puoselėti, edukuoti ir 
dalintis kino bei medijų paveldu su žmonėmis, todėl labai džiaugiuosi, 
būdama šios organizacijos dalimi.“

Ugnė Jonaitytė

kino ir kultūros istorikė, audiovizualinių medijų tyrinėtoja, projektų 
Sinemateka.lt, tyrimo „Moterys Lietuvos kino industrijoje“, knygos 
Fokuse: moterys Lietuvos kine, „Projektorinė. Kino teatras regione“, 
„Kino kultūra regione: Tauragės apskritis“, tyrimo „Audiovizualinio 
paveldo būklė Lietuvoje“ iniciatorė ir bendrakūrėja:
„Meno avilyje“ darbuojuos nuo pat jo įkūrimo, gera augti drauge.“

Dr. Lina Kaminskaitė

komunikacijos koordinatorius:
„Patinka savirealizacijos galimybės horizontalaus valdymo 
struktūroje, taip pat – vidinis įsitikinimas, kad ši veikla yra naudinga 
visuomenei ilgalaikėje perspektyvoje.“

Domininkas Kunčinas

prodiuserė, kino gamybos platformos jauniesiems kino kūrėjams 
iniciatorė, viena iš Sinemateka.lt kuratorių:
„Meno avilys“ mane žavi tuo, kad čia gali įgyvendinti savo sumanymus 
ir jausti palaikymą eigoje.“

Giedrė Burokaitė

kino programų sudarytoja ir kuratorė, rodymų srities projektų 
„Projekcijos“, „Gilios upės tyliai plaukia“, „Lėtosios peržiūros“, kino 
stovyklos vadovė:
„Dirbant „Meno avilyje“ labiausiai džiugina laisvė avantiūroms ir 
bendražygiai, kurie šypsodamiesi į jas leidžiasi drauge.“

Ona Kotryna Dikavičiūtė

organizacijos vadovas:
„Smagu, kai vadybos patirtį, įgytą stambiuose projektuose ir 
versle, gali pritaikyti kultūros sektoriuje ir tokiu būdu prisidėti prie 
prasmingų ir širdžiai mielų veiklų su nuostabia komanda.“

Žygimantas Jančoras



Komanda

psichologė, edukacinių „Meno avilio“ projektų vertintoja, tyrimo 
„Moterys Lietuvos kino industrijoje“ vadovė:
„Mėgstu savo darbą ir man patinka dirbti su žmonėmis, kurie tą patį 
gali pasakyti apie save, – todėl ir esu „Avilyje“.“

Dr. Jelena Šalaj

kino programų sudarytojas, kuratorius ir tyrėjas:
„Meno avilys“ – tai galimybė dirbti su puikia komanda, prisidėti prie 
įdomių procesų, mokytis, tobulėti ir realizuoti savo idėjas.“

Karolis Žukas

kino edukatorė, medijų antropologė, kino edukacijos projektų 
koordinatorė, viena iš organizacijos steigėjų. Projektai: „Moving 
Cinema“, „CinEd“, „Kinas – šimtas metų jaunystės“, „Film Education: 
From Framework to Impact“, „e-Planeta“, kino klubų iniciatyva:
„Esu „Meno avilyje“, nes čia, žiūrėdami į horizontą, visada pastebime 
ir tai, kas šalia mūsų.“

Gintė Žulytėkultūros projektų kuratorė, „Projektorinė. Kino teatras regione“ ir 
„Kino kultūra regione: Tauragės apskritis“ koordinatorė:
„Veikla „Meno avilyje“ įkvepia plataus interesų lauko atspindėjimu, 
tęstinumu ir bendruomenės kūrimu.“

Raimonda Tamulevičiūtė

kino kuratorė, įgyvendinusi šiuos projektus: „Lėtosios peržiūros: 
Mártos Mészaros ir Margarethe von Trottos dialogas“, „Švytintys 
šešėliai: Apichatpongo Weerasethakulio retrospektyva ir paroda“, 
prisidėjusi prie kino stovyklų ir „Gilios upės tyliai plaukia“ programų:
„Kino rodymas – galimybė pasidalyti asmeniškai svarbiais ir kuriuo 
nors gyvenimo etapu atrastais kūriniais, atsižvelgiant ir į tai, ko 
trūksta Lietuvos kino kultūros lauke.“

Mantė Valiūnaitė
šiuolaikinė menininkė, parodų kuratorė, projekto Sinemateka.lt 
videomeno skilties redaktorė:
„Džiaugiuosi, galėdama dirbti organizacijoje, kurioje vertinamas 
darbuotojo intelektinis indėlis, stengiamasi komandos darbą 
organizuoti horizontaliu principu, ne hierarchiškai.“

Gerda Paliušytė
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Kaip

keitėmės
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„Švytintys šešėliai: 
Apichatpong 

Weerasethakul paroda ir 
retrospektyva“

Kino stovykla 
„Netobulas kinas“

Lietuviška 
„CinEd“ versija

Restauruojame 
ankstyvąjį Lietuvos 

videomeną

Persikėlėme į 
naujas patalpas

Kino ir medijų 
erdvė „Planeta“

„Lėtosios 
peržiūros”

Pradedame 
tyrimus 
regione

Restauruotus 
filmus keliame į 

Sinemateką

„Lietuvos 
audiovizualinio 

paveldo 
tyrimas“

„Sniego 
pastogė“ kino 

teatruose

„Projektorinė: 
kino teatras 

regione“

Knyga Fokuse: 
moterys 

Lietuvos kine

Strateginis LKT 
finansavimas

Tyrimas 
„Moterys 

Lietuvos kino 
industrijoje“

Kino stovykla 
„Įelektrintos 
tapatybės“

„Meno teisės, 
mano pareigos!“ 
(MEMA) pradžia

„Animus 
Animalis“ kino 

teatruose

Kinas ir emocinė 
savijauta. 

„Projekcijos“ 
Panevėžyje

„Tėvų
dialogai“

„Gilios 
upės tyliai 

plaukia“

„Planetoje“ – 
virtualios realybės 

sistema

Kino kursai 
moksleiviams

„Siauros juostos, 
plačios akys“

„e-Planeta“

2019

Kūrėme bendradarbiavimo tinklus: 
#strateginisLKTfinansavimas, 

#tarpsektorinisbendradarbiavimas, 
#Britųtaryba

Stiprėjome:
#augantikomanda, #tyrimai, 

#viešosiospolitikosformavimas

Eksperimentavome:
#regionai, #naujamedžiaga 

#išskirtinėserdvės, #VR

...bet ir toliau rūpinomės
išskirtinio kino sklaida:

#kinostovykla, #kinoperžiūros

Tapome labiau matomi ir atviresni:
#pirmiejifilmai #tinklalapis, #e-Planeta

Radome naujus namus:
#Goštauto2, #mediateka

2020

2021



2O18–2O21 metai 
skaičiais
Į edukacines veiklas įtraukėme apie
10 000 moksleivių ir beveik 900 mokytojų
iš 28 šalies miestų ir miestelių.

Daugiau nei 300 filmų parodėme
beveik 6 000 žiūrovų.

Suskaitmeninome bei restauravome
805 minutes kūrinių.

Bendradarbiavome su partneriais
iš 13 šalių.



2O18–2O21 metai 
skaičiais
Meno avilio biudžeto pasiskirstymas 
pagal veiklos sritis

Pagrindiniai rėmėjai

Edukacija
41,1%

Gamyba
19%

Rodymai
14,6%

Tyrimai
9,9%

Paveldas
8,4%

Mediateka +
7,1%



2018–2021
metų veiklos



Planeta

Kas?
Nauja kino ir medijų erdvė „Planeta“, įsikūrusi buvusioje 
kino teat ro „Planeta“ II-oje salėje. Erdvės iniciatoriai – 
kino centras „Skalvija“, „Meno avilys“ bei literatūros pa-
žinimo programa „Vaikų žemė“.

Kuo džiaugiamės?
Kartu su partneriais atvėrėme naują, atvirą erdvę visiems, 
besidomintiems kino ir medijų kultūra: čia veikia specializuota 
periodinės spaudos, knygų ir filmų mediateka, o buvusi kino 
salė pritaikyta filmų ir kitos audiovizualinės medžiagos rody-
mams, virtualios realybės peržiūroms, kūrybinėms dirbtuvėms, 
susitikimams, konferencijoms ir panašiems renginiams. Šios pa-
talpos grįžo į Vilniaus viešųjų kultūros erdvių žemėlapį miesto 
tarybos sprendimu. „Planeta“ įkurta ir valdoma bendradar-
biavimo principu, taip pat yra atvira įvairioms medijų kultūros 
lauke veikiančioms iniciatyvoms.

Kur?
Alberto Goštauto g. 2, Vilnius.

Kada?
Tęstinis (nuo 2019).

Kino ir medijų erdvė



Edukacija

Kas?

Kino meistriškumo kursai

Kino meistriškumo kursai norintiesiems susipažinti su 
kino kūrimo virtuve, sužinoti glaustą kino istoriją, po to – 
jau praktiškai įgyvendinti savo sumanymus: nuo scenari-
jaus kūrimo iki filmuotos medžiagos montavimo.

Kuo džiaugiamės?
Kursai nenutrūkstamai vyksta jau keturiolika metų, o lankyto-
jų – nemažėja!Kur?

Vilniuje.

Kada?
Tęstinis (nuo 2007).

https://menoavilys.org/kino-meistriskumo-kursai-2021
https://menoavilys.org/kino-meistriskumo-kursai-2021


Edukacija

Kas?
„Moving Cinema“ – tarptautinis kino edukacijos projek-
tas, ugdantis vaikų ir jaunų žmonių atvirumą ir atidumą 
pasauliui, gilinantis jų santykį su gyvenamąja vietove, 
bendruomene, miestu, šalimi.

Kuo džiaugiamės?
Ugdėme projekto dalyvių etinę ir estetinę atsakomybę už savo 
kūrinius, taikėme inovatyvius kino edukacijos metodus, prisidė-
jome prie projekto žinomumo Europoje.Kur?

Anykščiai, Kaunas, Vilnius, Kretinga, Klaipėda, Turgeliai, 
Kuršėnai, Giedraičiai, Troškūnai, Panevėžys.

Kada?
Tęstinis (nuo 2014).

Moving Cinema

http://movingcinema.eu/lt
http://movingcinema.eu/lt


Edukacija

Kas?
„Kinas – šimtas metų jaunystės“ – edukacinis projektas, 
kasmet suburiantis mokinius, mokytojus ir kino kūrėjus iš įvai-
rių Europos, Lotynų Amerikos ir Azijos šalių. Mokiniai savo 
šalyje kuria filmą, kuriuo siekia atskleisti kiekvienais metais 
naujai išrinktą projekto temą, o galutinį savo kūrybos rezul-
tatą pristato tarptautinei projekto auditorijai Paryžiuje.

Kuo džiaugiamės?
Keturiais projekto rėmuose mokinių sukurtais trumpametra-
žiais filmais: „Tiltas“, „Écho“, „Pasupk mane dar“, „Siera“ bei jų 
pristatymu Prancūzų sinematekoje (Cinémathèque Française).

Kur?
Kaišiadorys, Anykščiai.

Kada?
Tęstinis (nuo 2015).

Kinas – šimtas metų jaunystės

https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/
https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/


Edukacija

Kas?
„Dideli maži ekranai“ – tai penktus metus iš eilės vyks-
tantis medijų raštingumo projektas Lietuvos mokykloms, 
kuriuo siekiama ugdyti Lietuvos jaunimo ir jaunimo ug-
dytojų medijų raštingumo gebėjimus bei atrasti, tyrinėti 
savo bendruomenę ir puoselėti dialogą su kitomis, pasi-
telkiant kūrybines ir analitines medijų raštingumo veiklas.

Kuo džiaugiamės?
Ugdymo procese pasitelkiamos mokiniams aktualios audio-
vizualinės medijos (filmai, TV laidos ir serialai, kompiuteriniai 
žaidimai, socialiniai tinklai, reklamos ir pan.) ne tik ugdo medijų 
raštingumo kompetenciją, bet ir didina mokymosi sunkumų pa-
tiriančių mokinių motyvaciją mokytis.Kur?

Lietuvos regionuose, pasižyminčiuose tautine įvairove: 
Klaipėdos m., Vilniaus m., Vilniaus r. (Vėliučionys, Marijam-
polis, Nemenčinė, Paberžė, Pagirių k., Rukainiai, Grigiškės), 
Visaginas, Trakai, Šalčininkai.

Kada?
Tęstinis (nuo 2016).

Dideli maži ekranai

http://www.didelimaziekranai.lt
http://www.didelimaziekranai.lt


Edukacija

Kas?
„CinEd“, tarptautinis kino edukacijos projektas, skirtas 
vaikams, jaunimui bei jų ugdytojams, siūlantis edukacinę 
filmų platformą, kurioje galima nemokamai žiūrėti Euro-
pos kino filmus, susipažinti su edukacine medžiaga, ty-
rinėti filmus ir dalintis patirtimis interaktyvioje erdvėje.

Kuo džiaugiamės?
Veiklos rengiamos drauge su partneriais iš daugiau nei 10-ies 
Europos šalių, tad projekto dalyviai ne tik susipažįsta su Euro-
pos kino paveldu ir šiuolaikiniais filmais, bet ir ugdosi tarpkul-
tūrinės komunikacijos gebėjimus.Kur?

Panevėžys, Radviliškis, Klaipėda, Jurbarkas, Kaunas, 
Anykščiai, Marijampolė, Šiauliai, Gižai, Trakai, Vilnius.

Kada?
Tęstinis (nuo 2018).

CinEd

https://www.cined.eu/lt
https://www.cined.eu/lt


Edukacija

Kas?
„Meno teisės, mano pareigos!“ (MEMA). Drauge su 11 
Lietuvos mokytojų sukurtas metodų rinkinys 5–12 klasių 
pedagogams, kviečiantis kalbėtis apie autorių teises su 
moksleiviais įvairių dalykų pamokose.

Kuo džiaugiamės?
Bendradarbiaudami su mokytojais ir autorių teisių specialis-
tais, sukūrėme vieną pirmųjų metodų rinkinių mokykloms auto-
rių teisių tema Lietuvoje.Kur?

Rinkinį parengė mokytojai iš Vilniaus, Vilniaus rajono, 
Klaipėdos ir Šiaulių. Šia medžiaga pasidalyta net su 1 
500 pedagogų iš visos Lietuvos.

Kada?
2019–2020.

Mano teisės, mano pareigos!

https://menoavilys.org/meno-teises-mano-pareigos
https://menoavilys.org/meno-teises-mano-pareigos


Edukacija

Kas?
„Tėvų dialogai“ – nuotolinių susitikimų ciklas tėvams su 
psichologe ir įvairių sričių medijų specialistais apie vaikus 
šiuolaikinių medijų aplinkoje. Projektą įvykdėme kartu su 
literatūros pažinimo programa „Vaikų žemė“.

Kuo džiaugiamės?
Su medijų ekspertų, tyrėjų ir vaikų psichologų pagalba pa-
dėjome tėvams geriau suprasti šiuolaikinėje medijų aplinkoje 
augančius vaikus bei rasti būdus „susidraugauti“ su ekranais. 
Šiuo pokalbių ciklu bandėme užpildyti nišą: apie „ekranus“ ir 
medijas itin dažnai kalbama su pačiais vaikais, paliekant tėvus 
nuošalyje.

Kur?
Virtualiai.

Kada?
2020.

Tėvų dialogai

http://menoavilys.org/tevu-dialogai/
http://menoavilys.org/tevu-dialogai/


Edukacija

Kas?
„e-Planeta“ – vaikams, jaunimui ir jų ugdytojams skirta 
virtuali kultūros edukacijos platforma, kurioje siūlomos 
edukacinės paslaugos, mokymo priemonės ir kitas medi-
jų edukacijai aktualus turinys.

Kuo džiaugiamės?
„e-Planeta“ – tai 2019 m. Vilniuje atsivėrusios kino ir medijų er-
dvės „Planeta“ tęsinys, leidžiantis pasiūlyti kokybiškas moky-
mo priemones ir paslaugas ugdytojams bei jaunimui už Vilniaus 
ribų. Šiuo metu virtualioje „Planetoje“ siūloma 20 edukacinių 
programų, kurias kuria ir įgyvendina kultūros edukacijoje pa-
tirtį turintys kūrėjai, o turinio ir veiklų priežiūrą atlieka ilgame-
tę patirtį sukaupę „Meno avilio“, „Skalvijos“ bei „Vaikų žemės“ 
edukatoriai.

Kur?
Virtualiai bei Lietuvos mastu.

Kada?
Tęstinis (nuo 2020).

e-Planeta

http://planetoje.lt/paslaugos-ir-produktai/
http://planetoje.lt/paslaugos-ir-produktai/


Edukacija

Kas?
Kino kursai moksleiviams iš Lietuvos regionų. Projektą 
vykdėme bendradarbiaudami su kino mokykla „Young-
blood“. Kuo džiaugiamės?

Motyvuotam, kino menu besidominčiam jaunimui, tačiau savo 
miestelyje neturinčiam kino būrelių, suteikėme galimybę gilinti 
žinias ir jas taikyti praktikoje, mokantis iš jaunosios kartos Lie-
tuvos kino kūrėjų.

Kur?
Virtualiai.

Kada?
2021.

Kino kursai moksleiviams iš regionų

https://menoavilys.org/dalyvauk-nemokamuose-kino-kursuose/
https://menoavilys.org/dalyvauk-nemokamuose-kino-kursuose/


Gamyba

Kas?
„Animus Animalis (istorija apie žmones, žvėris ir daik-
tus)“, dokumentinis ilgametražis filmas apie žmogaus 
santykį su žvėrimi. Kuo džiaugiamės?

Tai mūsų filmas-pirmagimis, patekęs į kino teatrus, negana to, 
sulaukęs solidžių apdovanojimų! Filmas apdovanotas trimis Si-
dabrinėmis gervėmis, trimis Nacionaliniais Lietuvos kino apdo-
vanojimais, Lietuvos operatorių asociacijos prizu „Ąžuolas“ bei 
keturiais tarptautinių kino festivalių Grand Prix ir specialiais 
apdovanojimais.

Kur?
Filmas buvo rodytas tarptautiniuose ir Lietuvos festi-
valiuose, kino teatrų repertuaruose, bendruomenės na-
muose, bibliotekose, kultūros centruose šiuose miestuo-
se: Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, 
Anykščiuose, Utenoje, Visagine, Lentvaryje, Varėnoje, 
Švenčionėliuose, Nidoje, Juodkrantėje.

Kada?
Nuo 2018.

Animus Animalis
(istorija apie žmones, žvėris ir daiktus)

http://menoavilys.org/animus-animalis/
http://menoavilys.org/animus-animalis/
http://menoavilys.org/animus-animalis/
http://menoavilys.org/animus-animalis/


Gamyba

Kas?
„Sniego pastogė“, animacinis filmas.

Kuo džiaugiamės?
Nominacijomis! Dviem Metų geriausio animacinio filmo nomina-
cijomis (Sidabrinės gervės ir Nacionaliniai Lietuvos kino apdo-
vanojimai), 8 tarptautiniais Grand Prix bei 3 specialiais žiuri 
paminėjimais. Taip pat tuo, kad pirmieji Lietuvoje išbandėme 
rotoskopijos techniką.

Kur?
Filmas rodytas tarptautiniuose ir Lietuvos kino festiva-
liuose: Vilniaus kino festivalyje „Kino pavasaris“, „Blon“ 
animacijos ir žaidimų festivalyje Klaipėdoje, „Vilniaus 
trumpametražių filmų festivalyje“, VOD platformose vi-
soje Lietuvoje. 

Kada?
Nuo 2020. 

Sniego pastogė

http://menoavilys.org/sniego-pastoge/
http://menoavilys.org/sniego-pastoge/


Mediateka

Kas?
Atvira kino ir medijų skaitykla, kurioje galima žiūrėti fil-
mus, skaityti naujausius leidinius, susipažinti su unikaliu 
kino kritik(i)ų ir kino kūrėjų archyvu. Kuo džiaugiamės?

Sukūrėme vienintelę Lietuvoje specializuotą kinui ir medijoms 
skirtą bei visiems atvirą erdvę.Kur?

Vilniuje, Alberto Goštauto g. 2, kino ir medijų erdvė „Pla-
neta“.

Kada?
Veikia nuo 2008: 2019-aisiais persikėlė į „Planetą“.

Kino ir medijų skaitykla

https://menoavilys.org/veiklos/mediateka/
https://menoavilys.org/veiklos/mediateka/


Paveldas

Kas?
Sinemateka.lt – virtuali suskaitmenintų ir restauruotų 
lietuviškų dokumentinių filmų, videomeno darbų, kuruotų 
programų platforma. Kuo džiaugiamės?

sukūrėme ir atvėrėme unikalų meno kūrinių skaitmeninį archy-
vą, technologijų ir inovacijų festivalio „LOGIN 2019“ pripažintą 
geriausiu ne pelno siekiančiu tinklalapiu.

Kur?
Sinemateka.lt.

Kada?
Tęstinis (nuo 2014).

Sinemateka.lt

http://www.sinemateka.lt
http://www.sinemateka.lt


Rodymai

Kas?
Kino stovykla. Kasmetiniai keturių dienų trukmės vasa-
ros renginiai, kviečiantys neformaliam buvimui ir dialogui 
kino kūrėjus, tyrinėtojus bei mylėtojus. 2018 metais sto-
vyklos dalyviai nagrinėjo netobulumą kine, o 2019 me-
tais, dešimtosios kasmetinės stovyklos metu, svarstė 
seksualumo ir socialinės lyties vaizdavimo kine temas.

Kuo džiaugiamės?
Vienintelis tokio tipo renginys Lietuvoje, suburiantis skirtingus 
su kinu susijusius žmones iš Lietuvos ir užsienio.

Kur?
Salos (Rokiškio r.).

Kada?
Tęstinis (nuo 2010).

Kino stovykla

https://menoavilys.org/kino-stovykla/
https://menoavilys.org/kino-stovykla/


Rodymai

Kas?
„Lėtosios peržiūros“ – tęstinis teminių filmų programų 
ciklas, kuriuo siekiama sulėtinti greitą kino vartojimą, 
telkti bendraminčius ir prisidėti prie kino kultūros puose-
lėjimo. Lietuvoje ir užsienyje veikiančios kino istorikės, ty-
rėjos ir kritikės kviečiamos atverti platesnį filmus supantį 
kontekstą pristatymuose, diskusijose ir skaitymo klubuo-
se. 2018–2020 m. pristatėme moterų režisierių, kūrusių 
nebyliojo kino laikotarpiu filmus, svarbiausius 7-ojo dešim-
tmečio Brazilijos kino judėjimus ir retrospektyvą, skirtą 
pirmosioms moterims režisierėms pasaulio kine.

Kuo džiaugiamės?
Pristatėme kino istorijai svarbius, tačiau Lietuvoje retai rodo-
mus kino judėjimus ir / ar režisieres.

Kur?
Vilniuje.

Kada?
Tęstinis (nuo 2016).

Lėtosios peržiūros

https://menoavilys.org/letosios-perziuros/
https://menoavilys.org/letosios-perziuros/


Rodymai

Kas?
„Švytintys šešėliai: Apichatpong Weerasethakul par-
oda ir retrospektyva“ – Tailando menininko ir kino kū-
rėjo videoinstaliacijų paroda Šiuolaikinio meno centre 
ir filmų retrospektyva ŠMC kino salėje bei „Skalvijos“ 
kino centre. Retrospektyvoje parodyti visi aštuoni ilga-
metražiai režisieriaus sukurti filmai ir keturios trumpa-
metražių filmų programos. Jų pristatyti ir bendrauti su 
žiūrovais atvyko ir Apichatpong Weerasethakul.

Kuo džiaugiamės?
Toks išsamus menininko kūrybos pristatymas yra pirmasis ne 
tik Lietuvoje, tačiau ir visame Baltijos šalių regione.

Kur?
Vilniuje.

Kada?
2018.

Švytintys šešėliai

https://menoavilys.org/kino-stovykla/
https://menoavilys.org/kino-stovykla/
https://menoavilys.org/kino-stovykla/


Rodymai

Kas?
„Gilios upės tyliai plaukia“. Tęstinis vasaros peržiūrų 
ciklas, kuriuo siekiama telkti nekomercinio kino rodyto-
jus, platintojus ir taip kurti bendruomeniškais principais 
paremtą, miestiečiams atvirą kino žiūrėjimo erdvę. „Gi-
lios upės tyliai plaukia“ programoje pristatomos tiek re-
trospektyvos, tiek nauji drąsūs filmai.

Kuo džiaugiamės?
Prie programos prisijungė septynios Vilniuje ir Kaune veikian-
čios partnerių organizacijos, su kuriomis surengėme 28 kino 
seansus. Juose dalyvavo daugiau nei 1 500 žiūrovų.

Kur?
Vilniuje.

Kada?
Tęstinis (nuo 2020).

Gilios upės tyliai plaukia

http://menoavilys.org/gilios-upes-tyliai-plaukia/
http://menoavilys.org/gilios-upes-tyliai-plaukia/


Rodymai

Kas?
„Projekcijos“. Filmų peržiūrų ir pokalbių ciklas, skirtas 
emocinei savijautai ir karantino metu patiriamiems iššū-
kiams reflektuoti. Bendradarbiaudami su psichologinės 
sveikatos specialistais, kviečiame per atvirą pokalbį ieš-
koti kino, psichologijos ir mūsų kasdienybės sąlyčio taškų.

Kuo džiaugiamės?
Pradėjome bendradarbiavimą su sveikatos sektoriumi: „Pro-
jekcijų“ veiklomis atliepiame šiandien aktualias emocinės savi-
jautos temas. Ypač džiaugiamės aktyviu auditorijos įsitrauki-
mu: netikėtais kino atradimais ir naujais požiūrio į kasdienybę 
rakursais.

Kur?
Panevėžys.

Kada?
Tęstinis (nuo 2020).

Projekcijos

https://menoavilys.org/projekcijos/
https://menoavilys.org/projekcijos/


Rodymai

Kas?
„Siauros juostos, plačios akys“. Filmų ir pranešimų ci-
klas, skirtas apžvelgti penkių postsovietinių šalių – Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos ir Rusijos – kino mėgėjų 
palikimą, aptarti jų istoriją, svarbą ir aktualizavimo gali-
mybes šių dienų kontekste.

Kuo džiaugiamės?
Parodėme 40 mėgėjiškų trumpo metro filmų, surengėme 4 
tarptautinių tyrėjų paskaitas, išsamiai pristatančias Latvijos, 
Estijos, Ukrainos ir Rusijos kino mėgėjų kontekstus.Kur?

Sinemateka.lt.

Kada?
2021.

Siauros juostos, plačios akys

https://menoavilys.org/siauros-juostos-placios-akys/
https://menoavilys.org/siauros-juostos-placios-akys/


Tyrimai

Kas?
Tyrimas „Moterys Lietuvos kino industrijoje“ –  pirmasis 
Lietuvoje ir Baltijos šalyse, analizuojantis lyčių nelygy-
bės aspektus kino industrijoje, vienintelis tokio pobūdžio 
tyrimas apie moterų-kūrėjų padėtį Lietuvoje. Tyrimas 
atliktas glaudžiai bendradarbiaujant su kino industrijos 
profesionalėmis, institucijomis, lyčių lygybę skatinančio-
mis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis.

Kuo džiaugiamės?
Tyrimas suteikė pagrindą garsiai kalbėti apie lyčių nelygybę 
kino industrijoje, įvardyti sistemines problemas ir jų sprendi-
mo būdus. Atliktas tyrimas sudarė prielaidas Lietuvai pade-
monstruoti proveržį tarptautiniame kontekste, šalis įtraukta 
į tarptautines tyrėjų darbo grupes. 2018 m. buvome pakvies-
tos pristatyti tyrimų rezultatus Pasaulio demokratijos foru-
me Strazbūre.

Kur?
Vilniuje.

Kada?
2017–2019.

Moterys Lietuvos kino industrijoje

https://menoavilys.org/moterys-lietuvos-kino-industrijoje/
https://menoavilys.org/moterys-lietuvos-kino-industrijoje/


Tyrimai

Kas?
„Kino kultūra regione: Tauragės apskritis“ – pirmas 
tokio pobūdžio tyrimas apie kino kultūrą regione, kurio 
metu, bendradarbiaujant su vietos institucijomis, su-
rengtos 5 kinotyros ekspedicijos, surinkta 50 istorijų 
apie kino erdves, archyvus, rodymą, žiūrėjimą.

Kuo džiaugiamės?
Galimybe užfiksuoti unikalias kine dirbusių, kiną kūrusių ir kiną 
žiūrėjusių žmonių istorijas, užmegztu bendradarbiavimu su 20 
skirtingų regioninių institucijų.Kur?

Tauragė, Jurbarkas, Šilalė, Skaudvilė, Pagėgiai.

Kada?
Tęstinis (nuo 2020).

Kino kultūra regione: Tauragės  apskritis



Tyrimai

Kas?
„Lietuvos audiovizualinio paveldo tyrimas“ – pirmas 
tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje ir Baltijos šalyse, na-
grinėjantis judančio vaizdo, garso, skaitmeninio, medijų 
paveldo apsaugos klausimus: fiksuojantis ir analizuojan-
tis esamą būklę, modeliuojantis ateities iššūkius. Tyrimas 
atliktas remiantis UNESCO rekomendacijomis, bendra-
darbiaujant su 45 valstybinėmis, nevyriausybinėmis, at-
minties ir švietimo organizacijomis. Tyrimo užsakovas – 
LR Kultūros ministerija.

Kuo džiaugiamės?
Parengėme tyrimo ataskaitą, kurioje ne tik analizavome Lietu-
vos audiovizualinio paveldo būklę, bet ir formulavome veikimo 
gaires institucijoms, priimančioms sprendimus dėl šios paveldo 
srities tvarkymo, archyvinio objektų saugojimo ir plėtros.

Kur?
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Biržai, 
Tauragė, Smalininkai.

Kada?
2020.

Lietuvos audiovizualinio paveldo tyrimas

https://menoavilys.org/audiovizualinio-paveldo-bukle-lietuvoje/
https://menoavilys.org/audiovizualinio-paveldo-bukle-lietuvoje/


Tyrimai

Kas?
„Projektorinė. Kino teatras regione“ fotografijų ins-
taliacija bei pasakojimai Lietuvos žiniasklaidoje.

Kuo džiaugiamės?
Sukūrėme 16 Lietuvos kino teatrų fotodokumentaciją, aktuali-
zavome tai, apie ką dabar mažai kalbama: regionų kino kultūrą.

Kur?
Vilnius, virtualiai.

Kada?
2021.

Projektorinė. Kino teatras regione

https://menoavilys.org/projektorine/
https://menoavilys.org/projektorine/


Tyrimai

Kas?
Fokuse: moterys Lietuvos kine. Knyga – dešimties 
straipsnių rinktinė – pirmą kartą lietuviško kino konteks-
te lyties problematiką gvildena iš trijų skirtingų pers-
pektyvų. Knyga išleista bendradarbiaujant su leidykla 
„Lapas“ ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Kuo džiaugiamės?
Subūrėme 11 skirtingų autorių, pasiūliusių unikalius kinotyrinius 
žvilgsnius į Lietuvos kiną.

Kur?
Vilnius.

Kada?
2021.

Fokuse: moterys Lietuvos kine

https://menoavilys.org/isleista-knyga-fokuse-moterys-lietuvos-kine/
https://menoavilys.org/isleista-knyga-fokuse-moterys-lietuvos-kine/


Poveikis



Priartėjome prie regionų

„Ačiū už tokio pobūdžio projektą, galimybę namuose pamatyti įdomius filmus, sudalyvauti diskusijose. Ypač – pamąstyti apie 
sąsajas tarp filmų siužeto ir šiandieninių aktualijų, mūsų „izoliuotos“ kasdienybės ir pasaulio suvokimo. Ypač patiko gilesnės 
filmų analizės (pvz., Pauliaus Gritėno filosofinė perspektyva supinta su praktine Vitalijaus Gafurovo psichologine gija), kurios 
palieka dar stipresnį filmo atskleistos problematikos įspūdį. Filmai parinkti taip pat labai gerai <...>. Mano vertinimu, toks 
projektas yra labai naudingas, ypač izoliaciją jautriau išgyvenantiems asmenims“, – diskusijos dalyvis (-ė).

• Bendrakūros principais tyrinėjome, 
aktualizavome kino ir audiovizualinę kultūrą 
regione (#Projektorinė, #Kinoteatrasregione, 
#Audiovizualiniopaveldotyrimas). 

• Bendradarbiaudami su vietos bendruomene 
tęsėme vasaros kino stovyklų Salose 
tradiciją (#Kinostovykla).

• Edukacinėmis veiklomis sprendėme 
regionams aktualius iššūkius, 
įtraukėme regionų mokyklas 
(#Didelimažiekranai, #MovingCinema, 
#CinEd, #Kinasšimtasmetųjaunystės, 
#Kinokursaimoksleiviams).

• Bendradarbiaudami su visuomenės 
sveikatos centrais, filmus pasitelkėme 
diskusijoms apie emocinę savijautą 
(#Projekcijos).



Siekėme socialinio pokyčio

„Knygoje Fokuse: moterys Lietuvos kine tarpdalykinė tyrėjų komanda iš kritinės ir feministinės perspektyvos pažvelgia į paraš-
tėse paliktus Lietuvos kino istorijos fragmentus – nuo XX a. pradžios iki šių dienų. <…> Šia studija žengiamas svarbus žingsnis 
ugdant Lietuvoje modernų, reflektyvų, transnacionalinį požiūrį į kiną ir vizualumą. Knyga bus įdomi ir naudinga ne tik kinotyros 
ir vizualumo ekspertams, studentams, bet visiems, besidomintiems iki šiol neatrasta lietuviškojo kino istorija“, – kultūros istorikė, 
VU TSPMI profesorė Violeta Davoliūtė.

• Pasitelkėme audiovizualines medijas 
edukacijai, socialinių problemų sprendimui 
(#Didelimažiekranai, #Projekcijos, 
#Tėvųdialogai).

• Savo veiklomis atliepėme individualių 
poreikių turinčių vaikų poreikius ir tautinių 
mažumų problematikas (#Didelimažiekranai).

• Atlikome tyrimą, išleidome knygą, 
skatinančią lyčių lygybę kine ir kultūroje 
(#MoterysLietuvoskinoindustrijoje, 
#FokusemoterysLietuvoskine).

• Gvildenome įvairovės / kitokių 
perspektyvų įtraukties temą 
(#Kūrybinėsmedijųraštingumodirbtuvės, 
#Kinasirsocialinėlytis, #Didelimažiekranai).



Prisidėjome prie politikos
formavimo ir įgyvendinimo

„Štai ji jau mano rankose! Programos, kurioje turėjau garbės dalyvauti, leidinys. Programa, kurioje dalyvaujant susisiejo dvejos 
studijos – pedagogikos ir teisės. Esu dėkinga VšĮ „Meno aviliui“ už šį žingsnį mūsų valstybės švietimo sistemoje. Mes jau turime 
priemonę, kuria naudodamiesi galime patys įvaldyti autorių teisių klausimus ir padėti juos pažinti mokiniams“, – projekte dalyvavusi 
mokytoja.

• Išanalizavę Lietuvos audiovizualinio 
paveldo būklę, LR Kultūros ministerijai 
pateikėme rekomendacijas paveldo 
saugojimui ir aktualizavimui 
(#Audiovizualiniopaveldotyrimas).

• Bendrakūroje su Lietuvos pedagogais 
(patys daug išmokdami) paruošėme 
mokytojams draugišką metodinį rinkinį 
pamokoms apie autorių teises (#MEMA).



Puoselėjome kino
kultūros įvairovę

„Aiste Zegulyte’s plunge into the peculiar world of taxidermy, was a beautifully rendered meditation on the distinction between 
reality and artificiality that aims to subvert society’s anthropocentric gaze. Observing the process of killing, skinning and 
eviscerating animals, only to painstakingly restore them to their original beauty, Zegulyte adopts a non-judgemental approach, 
creating a hauntingly hypnotic study of the complicated, and often absurd, relationship between animals and humans“, – 
Patrick Gamble, žurnalas The Skinny.

• Plačiajai visuomenei pristatėme rečiau kino 
ekranus pasiekiančius filmus, eksperimentinio, 
praplėsto ir mėgėjiško kino praktikas 
(#Netobulaskinas, #Švytintysšešėliai, 
#videomenas, #SiaurosjuostosPlačiosakys, 
#Sinemateka, #Lėtosiosperžiūros, 
#Giliosupėstyliaiplaukia).

• Atstovavome pasaulines audiovizualinio 
meno tendencijas Lietuvoje, o Lietuvos – 
užsienyje (#Lėtosiosperžiūros, 
#Giliosupėstyliaiplaukia, #Sinemateka, 
#AnimusAnimalis).

• Būrėme kino meno kūrėjus, 
tyrėjus ir mylėtojus (#Kinostovykla, 
#Giliosupėstyliaiplaukia, #Sinemateka).

• Kūrėme kiną (#Gamyba, #AnimusAnimalis, 
#Sniegopastogė).



Gilinome mokinių ir moky-
tojų santykį su audio-
vizualinėmis medijomis

„Pristatymams sau išsikėliau tikslą – papasakoti apie patį filmą, tačiau po pirmojo pristatymo aptarimo supratau, kad galėjau 
papasakoti ir daugiau, pavyzdžiui, apie filmo režisierių. Prasiplėtė mano įsivaizdavimas, kaip galima kalbėti apie filmus viešai. 
VDFF metu pabandžiau parašyti tekstą ir supratau, kad rašyti man patinka. Visuomet maniau, kad nemoku, o čia labai laisvai 
pasijutau ir parašiau apie tai, kas man iš tikrųjų labai patiko“, – projekte dalyvavusi moksleivė.

• Edukacijai pasitelkėme jaunimui aktualias 
audiovizualines medijas, kūrybiškus, 
inovatyvius (turiniu, forma) metodus 
(#MovingCinema, #CinEd, #Didelimažiekranai, 
#MEMA, #ePlaneta).

• Edukavome mokytojus ir mokinius apie 
kiną, per kiną ir su kinu (#MovingCinema, 
#CinEd, #Kinasšimtasmetųjaunystės, 
#Didelimažiekranai, #Kinokursaimoksleiviams).

• Padėjome moksleiviams sukurti tris 
trumpametražius filmus, rodytus Prancūzų 
sinematekoje (#Kinasšimtasmetųjaunystės).

• Audiovizualinėmis priemonėmis 
skatinome autonomišką jaunimo 
kultūros vartojimą (#MovingCinema, 
#CinEd, #Didelimažiekranai, 
#Kinasšimtasmetųjaunystės, 
#Kinokursaimoksleiviams).



Perspektyva 
ateičiai
Edukuosime:
tęsime sėkmingas „Didelių mažų ekranų“ veiklas, bendradar-
biausime su tarptautiniais partneriais „Moving Cinema“ ir 
„Cin Ed“ programose, aktualinsime autorių teisių temą mo-
kyklose, ieškosime kino klubų plėtros regionuose galimybių.

Dirbsime su regionais:
„Projektorinė“ judės po visą Lietuvą, tęsime kino kultūros 
regione tyrimą. „Projekcijų“ peržiūros ir diskusijos iš Pane-
vėžio keliaus ir į kitus Lietuvos regionus (2021-aisiais „Pro-
jekcijos“ jau pasiekė ir Palangą).

Kursime filmus:
2021 aisiais pasirodo dar vienas mūsų sukurtas animacinis 
filmas „Mora Mora“ bei dokumentinis filmas „Čia buvo Vil-
nius“. Toliau vystysime stopkadro animacinį filmą „Stikliniai 
drambliai“ bei vaidybinį ilgametražį filmą „Akiplėša“.

Ieškosime naujų auditorijų:
itin daug dirbame su jaunimu ir mokytojais, tačiau planuo-
jame siūlyti daugiau veiklų ir šeimoms. „Planetos“ erdvėse 
siūlysime veiklas įvairioms amžiaus kategorijoms. 

Pažindinsime su mūsų paveldu bei 
tarptautine audiovizualine kultūra:
plėsime Sinematekos ir Mediatekos turinį. Pandemijai at-
slūgus „Planetoje“ atversime virtualios realybės erdvę. To-
liau tęsime kino rodymus.


