
Tarptautinė trumpametražių filmų diena 2020 

Trumpiausią metų dieną – gruodžio 21-ąją – Europos kino bendruomenė švenčia Tarptautinę 
trumpametražių filmų dieną. Prancūzijoje 2012-ais metais gimusi šventė skirta atkreipti dėmesį į 
trumpuosius filmus, pasidžiaugti režisierių laimėjimais ir kartu žiūrėti gerą kiną. Lietuviškų 
trumpametražių filmų agentūra „Lithuanian Shorts“ kartu su Europos trumpametražių filmų platinto-
jus vienijančia organizacijos „Short Circuit“ narėmis mini gruodžio 21-ąją organizuodama specialius 
trumpo kino seansus. 

EUROPOS TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ PROGRAMA VAIKAMS 
“Animacinės  istorijos  mažiesiems” 

 
„Animacinės istorijos mažiesiems“ - tai Europos kino kūrėjų trumpųjų filmų programa, skirta 
mažiesiems kino žiūrovams. Animuotomis istorijomis vaikai praplės pasaulio pažinimo ribas, atras 
spalvas, nuotaikingus personažus ir patirs plataus spektro emocijas. Programoje bus parodyti 9 
trumpametražiai filmai. 

Skirta vaikams nuo 4 metų, filmai be dialogų 
Programos trukmė: 45 min. 

Programa rodoma gruodžio 14-21 d. LRT Mediatekoje, ŽIŪRĖTI. 

 

Kačių ežero diena | Cat Lake Day  
rež. Antje Heyn 
2018,  6:41’ 

Kačiukas Persis be galo laukia laisvadienio atostogų ro-
juje Kačių ežero mieste. Deja, vieta ne tokia, kokią įsiva-
izdavo. Net ir gulėjimas ant savo paties rankšluosčio 
nėra saugus... 

 

Tuk tuk Knock Knock  
rež. Ivana Guljašević Kuman 
2018 | 4'  

Po vandenyną plaukioja geltonas povandeninis laivas, 
mergaitė, keliaujanti jame, sveikinasi su visomis 
vandens būtybėmis. Tik, ar tikrai povandeninis laivas 
plaukioja vandenyne? O gal tai tik mergaitės vaizduotės 
vaisius? 

https://www.lrt.lt/tema/animacines-istorijos-maziesiems


Močiutės blynai | Grandma‘s pancakes  
rež. Vykintas Labanauskas, Dominyka Adomaityte 
2019 | 2’  

Tai filmas apie močiutę, kantriai belaukiančią svečių. 

 

Paskutinė rudens diena |  The Last Day of Autumn  
 rež. Marjolaine Perreten 
2019 | 7:30’ 

Dalis miško gyvūnų slapta susirenka apleistų dviračių 
detales norėdami susimontuoti jiems tinkančio dydžio 
transporto priemonę. Pasiruošimas tai puikios lenktynės 
– Rudens paskutinės dienos lenktynės.  

Skėtis | Paraplü 
rež. Philipp Yuryev 
2008 | 7:30’ 

Aklas vyras nusprendžia išsimaudyti ežere. Krante pal-
ieka įjungtą radiją, kad galėtų orientuotis erdvėje. 

 

Neišmuštas/ Unhinged  
rež. Tom Caulfield 
2015 | 3:20’ 

Girgždantys vyriai patepami aliejumi. Bet girgždesys 
pabėga nuo aliejaus ir jis tikrai jus sugaus! 

 

Šukavimas | Combing  
rež. Eglė Davidavičė 
2019 / 5’ 

„Šukavimas“ – tai savistabos įrankis, meditatyvus 
veiksmas, sukuriantis erdvę refleksijai. Animacija kuria-
mas autoportretas per judesį ir laiką, prisiminimą ir 
santykį su kitu. Plaukas tampa gija, jungiančia praeitį su 
dabartimi, prisiminimus bei esamą tėvo ir dukros ryšį. 

 



Batutas | Trampoline 
rež. Maarten Koopman 
2013 / 3'  

Ekranas - tai batutas, ant kurio šėlsta visi žmonės ir 
gyvūnai. Mes susižavėję stebime viską, kas vyksta, iš po 
batuto apačios, bet vos tik nutinka kažkas netikėto… 

 

Pasivažinėjimas/ Ride  
rež. Paul Bush 
2018 | 5:42’  

Šimtai motociklų buvo animuojami kadras po kadro tam, 
kad pagerbtų 1950–1960-tųjų  motociklų dizainą ir kultūrą. 
Motociklininkas paruošia savo motociklą ir leidžiasi į ideal-
izuotą kelionę po kaimą. 

Tarptautinės trumpametražių filmų dienos Lietuvoje rėmėjas:  
Lietuvos kultūros taryba. 

www.lithuanianshorts.com 

http://www.lithuanianshorts.com

