


Veiklos principai: 

• Kinas, judančių vaizdų medijos kaip dar viena kalba (bendravimui 
ir saviraiškai). 

• Kinas ir kitos ekrano medijos kaip nacionalinės, Europos kultūros ir 
laisvalaikio dalis (darančios įtaką mūsų tapatumui, padedančios 
suprasti vieni kitus). 

• Kinas kaip langas į pasaulį, o ne tikrovės pakaitalas.





Projektai



Strateginis partneris



Nepriklausoma sinemateka 
sinemateka.lt



Nemokamos filmų bazės internete nekomercinėms 
peržiūroms

„Nepriklausomoje sinematekoje” talpinami VšĮ „Meno avilys” skaitmeninti ir restauruoti lietuvių kūrėjų 
dokumentiniai filmai nuo 1965 m. iki nepriklausomybės atgavimo pirmojo dešimtmečio.  
http://www.sinemateka.lt 

Lietuvos kino centro ugdymo bazėje patalpinti nacionalinio kino filmai, suskirstyti pagal amžiaus grupes. Kiekvieną 
filmą lydi metodinė medžiaga, kurioje pateikiamas filmo aprašas, klausimai ir užduotys filmo aptarimui. 
http://www.lkc.lt/kino-edukacijos-ugdymo-baze/ 

„Nepatogaus kino klasė” - tarptautinio žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas” kuruojama 
filmų bazė. Kaip teigia kuratoriai: „Čia pristatome filmus, padedančius kalbėti svarbiomis, tačiau ne visada 
patogiomis socialinėmis temomis.” Filmus lydi psichologų, mokytojų ar kino edukatorių parengta metodinė 
medžiaga. 
http://nepatogauskinoklase.lt 

„CINED” - Europos autorinio kino platforma, prie kurios Lietuva prisijungė šiais metais. 2018-2020 m. filmai ir juos 
lydinti aptarimo medžiaga palaipsniui verčiama į lietuvių kalbą. 
www.cined.eu 

„Kino fondas” - tai lietuviškų filmų duomenų bazė, kurioje vartotojai gali žiūrėti filmus internetu. Joje patalpinti 
lietuviški filmai, sukurti nuo 1957 metų iki šių dienų. 
https://www.kinofondas.lt 

LRT Mediatekoje rasite lietuvių kino klasikos filmų. 
http://www.lrt.lt/mediateka

http://www.sinemateka.lt
http://www.lkc.lt/kino-edukacijos-ugdymo-baze/
http://nepatogauskinoklase.lt
http://www.cined.eu
https://www.kinofondas.lt
http://www.lrt.lt/mediateka










Lietuvos kino centro kino edukacijos bazė 
http://www.lkc.lt/kino-edukacijos-ugdymo-baze-2/



??, rež. Vytautas Damaševičius, ?? m.









GARSO TAKELIS 

PASAKOJIMAS 

ERDVĖ, METAS 

SPALVOS 

KAMERA DARBAS 

VEIKĖJAS (-I) 

LAIKAS (TRUKMĖ) 
  

ŽINIA / JAUSMAS 

ĮTAKA AUDITORIJAI

Kino analizės elementai



Kadras 

Planas 

Scena 

Epizodas 

Analizės lygmenys



CinEd - Europos filmų kolekcija jaunajai auditorijai 
cined.eu/lt



Postas, rež. Ermano Olmi, Italĳa, 1961 m. 



Postas, rež. Ermano Olmi, Italĳa, 1961 m. 





Žmogus be praeities, rež. Aki Kaurismaki, Suomĳa, 2002 m.



Spindulėlis, rež. Alain Gomis, Prancūzĳa, Senegalas 2003 m.



Avilio dvasia, rež. Victor Erice, Ispanija, 1973 m.



Avilio dvasia, rež. Victor Erice, Ispanija, 1973 m.

Stalo scena: 01:16:50



Nepatogaus kino klasė 
nepatogauskinoklase.lt



Nepatogaus kino klasė



• Plečiame žiūrėjimo patirtį. 

• Praturtiname savo žiūros perspektyvą kitų žvilgsniais. 

• „Nutekiname” emocijas. 

• Puoselėjame mąstymo kultūrą. 

• Kalbėdami apie filmo veikėjus, (ne)tiesiogiai kalbame apie save.

Kodėl verta aptarti filmą?



2 ar 1 CinEd peržiūra ir edukacinės veiklos jaunajai auditorijai 

mokykloje ar bibliotekoje. 

Peržiūros su kinotyrininkais ir kino edukatoriais



info@menoavilys.org

KONTAKTAI

mailto:info@menoavilys.org


Parengė antropologė, kino edukatorė Gintė Žulytė 
© Meno avilys 

www.menoavilys.lt

http://www.menoavilys.lt

