
 

 

Šimtai vaikų ir  jaunuolių visame pasaulyje dalyvauja kino festivaliuose, žiūri filmus ir diskutuoja, renka 

geriausius. Tai ne tik puiki galimybė pamatyti kino filmus, kuriamus profesionalių režisierių jauniems, 

bet ir neišvažiuojant iš savo miesto pakeliauti po pasaulį, pamatyti įvairių istorijų, pažinti kitas kultūras 

ir save. Tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis –  jau 9 metus vykstantis nekomercinio kino 

renginys, suteikė galimybę įvairaus amžiaus grupės vaikams tapti žiūri nariais ir vertinti profesionalių 

režisierių sukurtus filmus. Tai buvo puiki proga ne tik pamatyti kino filmus, bet ir geriau suprasti kino 

meno pasaulį, pažinti kitus ir save.  

Šiais metais Vilniaus tarptautiniame vaikų ir jaunimo filmų festivalyje dirbo net penkios vertinimo 

komisijos. Jų sprendimu du prizus pelnė filmai iš Brazilijos. Filmams iš Latvijos, Nyderlandų, Švedijos 

ir Austrijos taip pat atiteko geriausių filmų atskirose amžiaus kategorijose apdovanojimai. Į šią komisiją 

buvo atrinkti ir Vilniaus Žirmūnų gimnazijos filmų kūrimo grupės moksleiviai: Aldas Variakojis, 

Danielius Korsakas, Jokūbas Savodnikas, Laurynas Kapačinskas, Elžbieta Upė Rozanovaitė, 

Emilija Starikova, Viskantas Juodėnas. Kartu su Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos moksleivių grupe 

jie rinko į ,,14+" kategoriją patenkančius filmus.  

Mūsų gimnazijos mokiniai, norėdami patekti į vertinimo komisiją, turėjo sukurti vieno kadro filmuką. 

Tema - ,,Ką komandai reiškia kinas?” ,,Galimybė kurti, galimybė tobulėti toliau ir keisti požiūri į 

pasaulįˮ, - tai yra siužeto atsakymas į klausimą, kurį uždavė festivalio organizatoriai. 

https://www.youtube.com/watch?v=F2-fxvZA5zs šis filmukas tapo bilietu į spalio 10d. vykusią 

festivalio filmų peržiūra („Multikino Ozas“ kino salėje), joje šis septintukas ,,14+” kategorijoje vertino 

filmus: 

1. „Taina – Amazonės Legendaˮ 

2. „Finasˮ 

3. „Bekasˮ 

4. „Tavo grožis nevertas niekoˮ 

5. „Casa Grandeˮ 

6. „Mama, aš tave myliuˮ 

Geriausią filmą mūsų grupė pripažino „Casa Grande ˮ. Šis filmas buvo patraukliausias, nes 

pagrindinis aktorius buvo pats paprasčiausias paauglys, o aptariamos temos: meilė, santykiai su šeimos 

nariais, draugais, artimiausi šių laikų kartai keliami klausimai ir sunkiausios problemos. 

https://www.youtube.com/watch?v=F2-fxvZA5zs


 

Apie festivalį spaudoje: 

http://kinfo.lt/kasdieniai-herojai-9-ajame-tarptautiniame-vaiku-ir-jaunimo-festivalyje/ 

http://kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/vilniaus-moksleiviai-rinko-geriausius-   

filmus-vaikams-ir-jaunimui-654503#.VGuei_mUe_R 

http://www.kidsfestival.lt/ziuri.php 

http://kinfo.lt/tarptautinio-vaiku-ir-jaunimo-festivalio-atidarymas/ 

http://kinfo.lt/vilniaus-moksleiviai-rinko-geriausius-filmus-vaikams-ir-jaunimui/ 

 

 

 Sonata Visockaitė (Edukologinio universiteto menų katedros dėstytoja, aktorė, pirma kairėje), 

Jokūbas Savodnikas (Vilniaus Žirmūnų gimnazijos filmų kūrimo grupės moksleivis, paskutinis 

dešinėje) 

http://kinfo.lt/kasdieniai-herojai-9-ajame-tarptautiniame-vaiku-ir-jaunimo-festivalyje/
http://kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/vilniaus-moksleiviai-rinko-geriausius-%20%20%20filmus-vaikams-ir-jaunimui-654503#.VGuei_mUe_R
http://kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/vilniaus-moksleiviai-rinko-geriausius-%20%20%20filmus-vaikams-ir-jaunimui-654503#.VGuei_mUe_R
http://www.kidsfestival.lt/ziuri.php
http://kinfo.lt/tarptautinio-vaiku-ir-jaunimo-festivalio-atidarymas/
http://kinfo.lt/vilniaus-moksleiviai-rinko-geriausius-filmus-vaikams-ir-jaunimui/


 


