VEIKLOS
ATASKAITA

2017
Ši ataskaita yra Skaidrumo ataskaitos sudedamoji dalis ir yra viešai skelbiama
interneto svetainėje www.avaka.lt

DIREKTORIAUS ŽODIS

Gerbiami AVAKA nariai, audiovizualinių kūrinių kūrėjai ir visi, kurie domisi AVAKA veikla,
AVAKA – vienintelė Lietuvoje veikianti kolektyvinio administravimo
asociacija, kuri administruoja išskirtinai tik audiovizualinių kūrinių
teisių turėtojų teises. Dėl to esame
labai aiškiai ir tikslingai fokusuoti į
audiovizualinio sektoriaus problemas ir iššūkius. AVAKA yra atvira organizacija visiems kino ir televizijos
kūrėjams – veikia laisvos narystės
pagrindu ir užtikrina skaidrius procesus administruojant kūrėjų teises.
Atlyginimą Lietuvos kino ir televizijos kūrėjams, surenkame ir paskirstome jau 8 metus ir galiu tik
pasidžiaugti, jog kiekvienais metais AVAKA auga, stiprėja, tampa
reikšminga ir svarbia organizacija
kiekvienam teisių turėtojui. Apie didėjantį pasitikėjimą ir gerą veiklos
vertinimą kalba nuolatos augantis AVAKA narių skaičius, kuris per
2017 m. išaugo įspūdingai ir atrodo
neplanuoja sustoti.
Augant AVAKA’i, dirbame dar atsakingiau ir efektyviau, dėl to labai
dėkoju AVAKA komandai, kuri kiekvieną dieną yra pasirengusi nueiti
papildomą mylią, kad būti arčiau
kūrėjo!

Darius Vaitiekūnas
AVAKA direktorius
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NEPRIKLAUSOMO AUDITO IŠVADA
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NEPRIKLAUSOMO AUDITO IŠVADA
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SKAIČIAI

NARIAI
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Nariai ir atstovaujami
teisių turėtojai
425
2017 m. gruodžio 31 d. AVAKA nariais
buvo 366 fiziniai ir juridiniai asmenys.
Atstovavimo pagrindu AVAKA administruoja dar 59 teisių turėtojus, viso net 425
atstovaujami audiovizualinių kūrinių teisių turėtojai!

293
207

2015

2016

2017

Lyginant su 2016 m., atstovaujamų teisių
turėtojų skaičius padidėjo 45,05%.

Metai

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

ADMINISTRACIJA

Per 2017 m. buvo sušaukti 3 Visuotiniai narių susirinkimai, kurie priėmė svarbius organizacinius ir
asociacijos veiklos sprendimus.

2017 m. gruodžio 31 d. AVAKA administracijoje dirbo 6 darbuotojai. Įgyvendinti
AVAKA projektus padeda dar per 10 įvairių sričių specialistų, kurie nėra AVAKA
administracijos darbuotojai.

2017 M. TARYBA
Per 2017 m. buvo sušaukti 6 AVAKA tarybos posėdžiai.
Asociacijos AVAKA tarybą sudaro 6 AVAKA nariai
– 3 atstovauja Autorių gildiją ir 3 atstovauja Prodiuserių gildiją.
AVAKA tarybos nariai yra:
Rolandas Skaisgirys (pirmininkas)
Gytis Lukšas (vicepirmininkas)
Ramūnas Greičius
Saulius Bartkus
Justinas Garliauskas
Andrius Urbanavičius

DUOMENYS

AVAKA 2017 m. atlikdama paskirstymus, vadovavosi tokiais surinktais
duomenimis apie audiovizualinių kūrinių sklaidą per 2016 m.:

INTERNETAS

38.325.983

2.261

Peržiūrų skaičius Interneto
modulyje

Oficialiuose šaltiniuose
dalyvavusių AV kūrinių skaičius

TV

39.621

1.742.667

TV AV kūrinių transliacijų
skaičius

TV kanaluose rodytų AV
kūrinių trukmė minutėmis

KINAS

142

729.955

117

Kino teatruose
parodyti Lietuvos autorių ir
prodiuserių filmai

Kino teatruose parduoti
bilietai į Lietuvos autorių
ir prodiuserių filmus

Pagaminti nauji filmai

DVD

17.132
Išplatintų lietuviškų AV kūrinių DVD
egzempliorių skaičius
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FINANSINIAI DUOMENYS

SURINKTAS
ATLYGINIMAS

1.212.550
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Eur

2017 m. surinktas
atlyginimas

731.870 Eur
Atlyginimas už
retransliavimą

480.679 Eur
Atlyginimas
už TL*

948.224 Eur

900,000 Eur

731.870 Eur
682.261 Eur

600,000 Eur

480.679 Eur

455.503 Eur
332.576 Eur

300,000 Eur

0 Eur

2015 m.

2016 m.

2017 m.

1.137.764 Eur

1.280.799 Eur

1.212.550 Eur

UŽ KŪRINIŲ RETRANSLIAVIMĄ
KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS UŽ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS
*TL = KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS UŽ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS

SURINKTO ATLYGINIMO
ATSKAITYMAI

FINANSINIAI DUOMENYS

1.212.550

Eur

2017 m. atskaitymai

981.381 Eur

231.669 Eur

SUMA PASKIRSTYTI
IR IŠMOKĖTI

ATSKAITYMAI

26.090 Eur

416.150 Eur

40.910 Eur

565.231 Eur

Užsienio teisių
turėtojams

Atskaitymai į atsargos
fondą

Lietuvos teisių
turėtojams

Atskaitymai
į socialinį
kultūrinį fondą

164.169 Eur
Atskaitymai administravimo
išlaidomos padengti

91.918 Eur
21.584 Eur
42.483 Eur
5.400 Eur

Darbo užmokestis ir kitos patirtos išlaidos
Biuro ir turto išlaikymas
Paslaugos
Vykdomų projektų išlaidos
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PASKIRSTYTAS
ATLYGINIMAS

FINANSINIAI DUOMENYS

501.478

Eur

Paskirstytas atlyginimas per 2017
metus už 2016 metus Lietuvos
teisių turėtojams

215.386 Eur
Atlyginimas už
retransliavimą

286.091 Eur
Atlyginimas už TL*

*TL = KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS UŽ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS
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IŠMOKĖTAS ATLYGINIMAS

FINANSINIAI DUOMENYS 10

413.788 *

Eur

Išmokėtas atlyginimas per 2017
metus už 2016 metus Lietuvos
teisių turėtojams

192.110 Eur
Atlyginimas už
retransliavimą

221.668 Eur
Atlyginimas už TL**

* IŠMOKĖTAS ATLYGINIMAS UŽ 2016 METUS IR LIKUSIOS NEIŠMOKĖTOS SUMOS IŠ PRAĖJUSIŲ LAIKOTARPIŲ
** TL = KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS UŽ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS

PASKIRSTYMAI

FINANSINIAI DUOMENYS 11

PER 2017 METUS ATLIKTI 3 PASKIRSTYMAI:
I Audiovizualinių kūrinių retransliavimas (už 2016 metus)
II Kompensacinis atlyginimas už atgaminimą asmeniniais tikslais audiovizualinių kūrinių gamintojams (už 2016 metus)
III Kompensacinis atlyginimas už atgaminimą asmeniniais tikslais atstovaujamiems
audiovizualinių kūrinių autoriams (už 2016 metus).

ADMINISTRAVIMO ATSKAITYMAI:
Pagal AVAKA atlyginimo paskirstymo taisykles administravimo atskaitymai vidutiniškai sudaro 14,55 %.

KITI SKAIČIAI:
Pagal AVAKA atlyginimo paskirstymo taisykles numatyti tokie atskaitymai:
I Nuo atlyginimo už kūrinių retransliavimą
a) 8 % skiriami į Socialinį-kultūrinį fondą;
b) 2 % skiriami į atsargos fondą, skirtą pagrįstiems teisiniams reikalavimams.
II Nuo atlyginimo už atgaminimą asmeniniais tikslais:
a) 5 % skiriami Socialinį-kultūrinį fondą;
b) 5 % skiriami į atsargos fondą, skirtą pagrįstiems teisiniams reikalavimams.

PARAMA:
AVAKA per 2017 metus paramos negavo.
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APIE AVAKA
Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA
(toliau – AVAKA), būdama kolektyvinio autorių teisių administravimo Asociacija, atlieka AVAKA įstatuose apibrėžtus
tikslus ir vykdo numatytas funkcijas. AVAKA administruoja ir atstovauja TV ir kino kūrėjų interesus. AVAKA veiklą
reglamentuoja Lietuvos respublikos įstatymai, veiklą prižiūri Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.
Svarbu paminėti, kad 2017 metais šaukti Visuotiniai narių susirinkimai ne tik tvirtino veiklos ir finansines ataskaitas, bet taip pat ir kitus naujus administracijos ir Tarybos
rengtus veiklos dokumentus. Perkėlus Europos Sąjungos
direktyvą į nacionalinę teisę, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas „papilnėjo“ naujais
reikalavimais ir nauju tvarkos reglamentavimu.

NAUJOVĖ:
Nuo šiol AVAKA teiks dar detalesnę informaciją ir ataskaitas apie vykdomą veiklą, o taip pat bus prižiūrima naujai
sukurto instituto – Stebėtojų komisijos.
Su kitomis veiklos ir dokumentų naujovėmis galite susipažinti AVAKA internetinėje svetainėje WWW.AVAKA.LT
Toliau pristatant nuveiktus darbus, norime pažymėti, kad
AVAKA veikla susideda iš šių blokų:
1. TEISIŲ ADMINISTRAVIMAS: Prioritetinė ir esminė AVAKA funkcija yra kolektyvinis autorių teisių
administravimas t.y. atlyginimo surinkimas ir paskirstymas teisių turėtojams. Našiai. Operatyviai.
Skaidriai. Maksimaliai teisingai.
2. TEISINĖ VEIKLA: AVAKA narių konsultavimas autorių teisių klausimais, mediavimas derybose ir ikiteisminis ginčų sprendimas, AVAKA narių interesų
atstovavimas valstybinėse institucijose, teisės aktų
inicijavimas, derinimas, atlyginimo išieškojimas ir
kt.
3. PROJEKTINĖ VEIKLA: AVAKA inicijuojami ir vykdomi projektai, remiami projektai, įskaitant rėmimą iš Socialinio-kultūrinio fondo.
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1. TEISIŲ ADMINISTRAVIMAS
AVAKA administruoja dvi pagrindines audiovizualinių (toliau – AV) kūrinių autorių ir prodiuserių
teises – AV KŪRINIŲ RETRANSLIAVIMAS KABELINIŲ TELEVIZIJŲ TINKLAIS ir KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS UŽ AV KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS. Be to, 2017 metais buvo pradėti
veiksmai ir derybos su AV kūrinių naudotojais bei juos atstovaujančiomis asociacijomis siekiant,
kad visi apgyvendinimo paslaugas teikiantys ūkio subjektai, kurie savo veikloje naudoja AV kūrinius,
su AVAKA sudarytų licencines sutartis dėl viešo paskelbimo teisės naudojimo teikiant apgyvendinimo paslaugas. Tai – žingsnis AV kūrinių teisių turėtojų administravime, kadangi iki šiol Lietuvoje
nebuvo atlyginama už tokį AV kūrinių panaudojimo būdą.

RETRANSLIAVIMAS KABELINIŲ OPERATORIŲ TINKLAIS
• 2017 - ieji metai buvo paskutiniai metai, kuomet suėjo 3-us metus galiojusios Licencinių sutarčių, sudarytų tarp Lietuvoje veikiančių kolektyvinio administravimo asociacijų (toliau – KAA) ir kabelinių televizijų operatorių, terminas. Atsižvelgiant į tai, 2017
metai buvo intensyvūs siekiant rasti bendrus sutarimus ir nustatyti teisingus, sąžiningus licencinius tarifus ir sąlygas tiek teisių turėtojų, tiek kabelinių televizijos operatorių atžvilgiu. KAA atstovai ir kabelinių televizijų operatorius atstovaujančios asociacijos
daugiau nei 10 kartų rinkosi prie derybų stalo, tarėsi, diskutavo, derino tvarką, kuri jau
2018 metais bus nustatyta, pažymėta parašais ir galios ne vienerius metus.
• 2017 – ais metais AVAKA administracija sėkmingai atliko atlyginimo paskirstymą ir
išmokėjimą AV kūrinių teisių turėtojams. Džiugina tai, kad didžioji dalis atlyginimo
nedelsiant pasiekia AV kūrinių teisių turėtojų sąskaitas, ir tik nedidelė dalis (~10 proc.)
atlyginimo laukia dar nespėjusių užregistruoti teisių turėtojų. Dedame dideles pastangas, kad paskirstytas atlyginimas būtų išmokėtas maksimalia apimtimi ir neatidėliojant.
• Primename, kad AVAKA surenkamas atlyginimas už retransliavimą kabelinių operatorių tinklais yra paskirstomas tarp AV kūrinių Lietuvos ir užsienio teisių turėtojų. Taip
pat siekiame išlaikyti proporciją tarp Lietuvos teisių turėtojų t.y. prodiuserių ir autorių,
dėl to atlyginimas jiems dalinamas lygiomis dalimis (50/50).

KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS UŽ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS
TIKSLAIS (kitaip dar vadinamas „Tuščios laikmenos“ atlyginimas).
NAUJOVĖ. Reaguodami į pokyčius ir rinkos tendencijas, Visuotiniam narių susirinkimui parengėme Paskirstymo taisyklių projektą tvirtinimui. Faktinė situacija rodo, kad DVD rinka
‘traukiasi’ iki minimumo ir praktiškai yra pasmerkta išnykti, todėl Visuotinis narių susirinkimas nutarė sumažinti atlyginimo procentą, skiriamą AV kūriniams atgamintiems DVD.
Taip mes galėjome padidinti internetinio modulio procentinę dalį, kadangi kūrinių panau-

VEIKLA 14

dojimo mastas internete sparčiai didėja ir visų džiaugsmui atsiranda vis daugiau legalaus
turinio platformų.
•

Primename, kad AVAKA Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu yra paskirta
atsakinga asociacija kompensacinį atlyginimą paskirstyti ir išmokėti audiovizualinių kūrinių prodiuseriams ir atstovaujamiems audiovizualinių kūrinių autoriams.

ĮDOMU: 2017 metais AVAKA parengė ir pristatė audiovizualinių kūrinių rinkos analizę, kurioje yra
pateikiami surinkti ir apdoroti duomenys, naudojami paskirstant atlyginimą.
Šiose apžvalgose rasite informaciją apie audiovizualinių kūrinių rinkos pokyčius, atlyginimo surinkimo ir išmokėjimo proporcijas, dažniausiai naudojamų kūrinių statistiką ir pan. Apžvalgos talpinamos AVAKA internetinėje svetainėje www.avaka.lt.

2. TEISINĖ VEIKLA
•

Visuomet siekiame išspręsti klausimus derybų būdu, tačiau esame pasirengę operatyviai
reaguoti į mūsų atstovaujamų teisių turėtojų interesų pažeidimus. Per 2017 m. pradėjome keletą teisminių procesų, siekiant užtikrinti AVAKA narių interesus:
(a) su kabelinės televizijos operatoriais, kurie piktybiškai vengė mokėti
atlyginimą AVAKA atstovaujamiems teisių turėtojams už teikiamas
retransliavimo paslaugas;
(b) su kabelinės televizijos operatoriumi dėl sutarties aiškinimo, kadangi
AVAKA nuomone visi kabelinės televizijos operatoriams turi būti taikomos
vienodos ir tos pačios sąlygos rinkoje;
(c) su torrent svetainės administratoriais, kurie vykdė neteisėtą veiklą internete bei
viešai skelbė filmus, neturėdami tam licencijos. AVAKA teisminį procesą pradėjo gavusi 10 prodiuserių įgaliojimus atstovauti jų interesus teisme.

•

2017 metais AVAKA mediavo ir padėjo nariams susitarti tarpusavyje dėl perduodamų teisių apimties, dėl AV kūrinių sukūrimo ir disponavimo jais niuansų ir dėl kitų
autorių teisių subtilybių. 									

•

Primename, kad AVAKA savo nariams garantuoja nemokamą teisinę pagalbą, kiek tai
susiję su autorių ir gretutinių teisių naudojimu, licencinių sutarčių sudarymu, tarpininkavimu ar mediavimu įvairiose derybose su kūrinių naudotojais.
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3. PROJEKTINĖ VEIKLA
AVAKA, šalia pagrindinės teisių administravimo veiklos, aktyviai dalyvauja audiovizualiniame sektoriuje ir nuolatos ieško galimybių prisidėti prie šio sektoriaus augimo, tobulinimo, profesinio ugdymo ir kūrybinio potencialo skatinimo. Projektinę veiklą galime sugrupuoti į keletą blokų:
•

AVAKA sukurti ir vystomi projektai;

•

AVAKA finansiškai remiami projektai pagal pateiktas paraiškas;

•

AVAKA bendradarbiavimo projektai.

2017 metais Socialiniame – kultūriniame fonde buvo sukaupta 40 910,39 Eur.
Socialinio – kultūrinio fondo lėšas savo posėdžiuose paskirsto AVAKA Taryba, pagal gautas paraiškas, kurių 2017 metais buvo net 24. 11 iš jų buvo paremtos Socialinio-kultūrinio fondo lėšomis,
skiriant 36 610 Eur dydžio finansavimą. Iš Socialinio-kultūrinio fondo remtų projektų sąrašas:
1. 8-ieji Lietuvos kino operatorių apdovanojimai „ĄŽUOLAS 2017“ 2 500 Eur
2. 5-asis Baltijos šalių trumpametražių filmų projektų pristatymo forumas „Baltic Pitching
Forum“ 3 000 Eur
3. „Kino stovykla 2017“ 6 000 Eur
4. Tarptautinis trijų Baltijos šalių kino festivalis „Baltijos Banga“ 6 000 Eur
5. Europos šalių kino forumo „Scanorama“ konkursinė programa „Naujasis Baltijos kinas“
3 610 Eur
6. 9-asis dokumentinių filmų festivalis „EDOX 2017“ 1 500 Eur
7. „14-asis Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis“ 1 000 Eur
8. 10-ieji Lietuvos kino apdovanojimai „Sidabrinė gervė“ 8 000 Eur
9. Autorinio kino sklaidos apdovanojimai „Kino Ruporas“ 2 000 Eur
10. „Art Department Masterclass” 2 000 Eur
11. „Barry Primus Master Class” 1 000 Eur
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AVAKA SUKURTI IR
VYSTOMI PROJEKTAI

AVAKA legalaus kino platforma KINOFONDAS
(WWW.KINOFONDAS.LT) toliau nuosekliai dirba siekiant pasiūlyti žiūrovams legalų ir kuo įvairesnį
repertuarą internete. KinoFondas jau skaičiuoja
trečius veiklos metus ir žiūrovams siūlo daugiau
kaip 450 filmų pavadinimų, labai įvairių žanrų nuo dokumentikos, vaidybinių ar animacinių filmų, iki trumpo ar pilno metro, studentų darbų
bei specialių projekto partnerių filmų.
2017 m. AVAKA kartu su Lietuvos kurčiųjų draugija pradėjo iniciatyvą – pristatyti žmonėms su
klausos negalia lietuvišką kiną platformoje KinoFondas. Pagrindinis tikslas – specialiais titrais
subtitruoti KinoFonde esančius filmus ir taip ne
tik plėsti žiūrovų auditoriją, bet ir vykdyti socialinę
misiją bei mažinti socialinę atskirtį.

2017 m. gruodžio mėnesį buvo pristatytas pirmasis tarptautinio bendradarbiavimo vaisius
– projektas „KUR TU – TEN ROSSELLINI”. KinoFondas, bendradarbiaujant su Prancūzijos
VOD platforma „Universcine” (WWW.UNIVERSCINE.COM), kino mėgėjams pristatė 10 restauruotų kino klasiko Roberto Rossellini filmų.
PLAČIAU >>>

Pristatant lietuviško kino platformą, garsūs
lietuvių aktoriai įsiamžino smagiuose pristatomuosiuose KinoFondo filmukuose.
PLAČIAU >>>

Svarbu paminėti, jog 2017 m. KinoFondas tapo
Europos VOD platformų asociacijos EuroVOD
nariu. EuroVOD – tai Europos sąjungoje veikianti
asociacija, vienijanti Europos nepriklausomo kino
VOD platformas, kurios tikslas skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą, dalintis gerosiomis praktikomis, bei bendrai spręsti VOD rinkos problemas
Europos sąjungos institucijų lygmeniu.
Taip pat įgyvendinant projektą KinoFondas balandžio mėnesį lietuviško kino mėgėjams buvo
pristatytas 10-ies lietuviškų filmų ciklas „Kur tu
– ten ir kinas“. 10 savaičių kiekvieną sekmadienį
gerai žinomi lietuviški filmai buvo transliuojami
per DELFI TV.

Bendradarbiauta su „EUROPEAN FILM
CHALLENGE“, europietiškų filmų žiūrėjimo
iššūkiu, kurio nugalėtojas keliauja į Berlyno
kino festivalį. I-ame etape WWW.KINOFONDAS.LT
platforma pripažinta populiariausia legalaus
turinio kino platforma.

PLAČIAU >>>

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

AVAKA SUKURTI IR
VYSTOMI PROJEKTAI

AVAKA Interneto Monitoringo Sistema – tai sukurtas įrankis nariams monitoruoti savo kūrinius internete. Paieškos variklis ir nuolatos atnaujinamos
piratinių svetainių duomenų bazė suteikia galimybę AVAKA nariams tikrinti savo kūrinių paplitimą
internetu, o atradus neteisėto naudojimo atvejus,
operatyviai atlikti šalinimo veiksmus.
Svarbu tai, kad šiais metais bendradarbiaujant su
Intelektinės nuosavybės apsaugos centru (INAC),
buvo pašalinti nelegaliose interneto svetainėse,
Facebook paskyrose, YouTube kanale, neteisėtai
patalpinti lietuviški filmai.
Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija.

2017 m. sausį buvo pristatyta informacinė Lietuvos audiovizualinių kūrinių duomenų bazė
WWW.INFONDAS.LT, kuri susilaukė didelio kūrėjų bei
visuomenės susidomėjimo. Sukurtoje platformoje nuolat atnaujinama informacija apie Lietuvos
kūrėjų audiovizualinius kūrinius (AV): filmų bei
TV kūrinių pagaminimo metus, trukmę, kūrybinę grupę bei atlikėjus. Įgyvendinus antrąjį plėtros
etapą, platformoje talpinami audiovizualinių kūrinių anonsai, aprašymai, nuotraukos.
Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija.
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„INAC ir AVAKA glaudžiai bendradarbiauja
vykdant Lietuvos kino kūrėjų teisių gynimą,
audiovizualinių kūrinių monitoringą ir šalinimą internete. Bendradarbiaujant šiuo
metu kuriama ir formuojama Lietuvos audiovizualinio sektoriaus teisių gynimo praktika internete, siekiama tobulinti įstatyminę
bazę tikslu blokuoti tinklalapius, kuriuose
daromi AVAKA narių autorių/gretutinių teisių pažeidimai ir šalinti juos. Kelerių metų
bendradarbiavimas rodo, kad galima ne
tik efektyviai šalinti pažeidimus, bet ir atlyginti kūrėjams patirtą žalą prisiteisiant ją
iš „piratinių“ tinklalapių administratorių ir
savininkų.“
Vytas Simanavičius
INAC vadovas

AVAKA SUKURTI IR
VYSTOMI PROJEKTAI
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Nuotraukos: AVAKA archyvas

MOKYMAI
Spalio mėnesį įvyko asociacijos AVAKA organizuojami tarptautiniai mokymai kino industrijos atstovams „PRODIUSERIS vs. PARDAVIMŲ
AGENTAS. Tarptautinių kino pardavimų sėkmės formulė“, kuriuose lietuvių kino kūrėjai
bei prodiuseriai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su tiesioginėmis kino platinimo subtilybėmis bei galimybėmis. Tai jau trečius metus
asociacijos AVAKA organizuojami mokymai
„KITA KŪRYBOS PUSĖ“ TV ir kino kūrėjams. Mokymų lektoriai: filmų pardavimų ekspertas Julek Kedzierski ir tarptautinės filmų pardavimo
agentūros „Film Republic“ įkūrėjas Xavier Henry – Rashid.
INTERVIU SU LEKTORIAIS >>>

Gruodžio mėnesį įvyko antroji mokymų „Kita
kūrybos pusė” sesija „Stanley Kubrick: jei tai
gali būti parašyta arba sugalvota, tai gali būti
ir nufilmuota. Filmo kūrimo procesas: nuo
idėjos iki didžiojo ekrano.“, kurioje sulaukta
rekordinio dalyvių skaičiaus. Mokymų lektoriai:
Europos filmų koledžo („European film college“)
scenaristų katedros vadovas Jim Fernald bei
Stanley Kubrick filmų prodiuseris Jan Harlan.
Lektoriai dalinosi asmenine patirtimi apie filmo
kūrimo užkulisius bei darbo specifiką, scenarijaus kūrimo technikos patarimais.
INTERVIU SU LEKTORIAIS >>>

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

AVAKA REMTI PROJEKTAI
IR BENDRADARBIAVIMAS
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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS (LMTA)
Jau keletą metų AVAKA skiria paramą studentų darbų rėmimui bei profesiniam tobulėjimui.

„2018 metais LMTA planuojami sukurti 22 baigiamieji bakalauro ir magistro filmai.
AVAKA finansinis indėlis ženkliai prisideda prie jų kokybiškos realizacijos galimybės.
AVAKA dėmesys jauniems kūrėjams suteikia viltį, kad, nepaisant problematiško valstybės švietimo finansavimo, LMTA išugdys konkurencingą pasauliniam kontekste
kino menininkų, kino specialistų kartą. Labai vertiname AVAKA kryptingą politiką
remiant jaunus kūrėjus tiek finansine, tiek švietėjiška veikla. Tikim, kad subrendę
kūrėjai taps adekvatūs AVAKA partneriai.“
Ramūnas Greičius
LMTA Kino ir TV katedros vedėjas, AVAKA Tarybos Vicepirmininkas

LIETUVOS KINO APDOVANOJIMAI „SIDABRINĖ GERVĖ“
Jubiliejiniuose 10-uosiuose apdovanojimuose net 6-is apdovanojimus pelnė Andriaus Blaževičiaus filmas „Šventasis“.
PLAČIAU >>>

8-IEJI LIETUVOS KINO APDOVANOJIMAI „ĄŽUOLAS“
Apdovanojimuose AVAKA apdovanojo jaunąjį kino operatorių Jevgenij Tychonov už geriausią jaunojo operatoriaus darbą filme „Šimtą kartų tvirtesni nei plienas“.
PLAČIAU >>>

5-ASIS BALTIJOS ŠALIŲ TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ PROJEKTŲ PRISTATYMO FORUMAS „BALTIC PITCHING FORUM“
Tarptautiniame forume Lietuvos, Latvijos, Estijos filmų kūrėjai pristatė vaidybinių ir animacinių filmų projektus.
PLAČIAU >>>

TARPTAUTINIS TRIJŲ BALTIJOS ŠALIŲ KINO FESTIVALIS „BALTIJOS BANGA“
Prisidėta ir prie 9-ojo Tarptautinio kino festivalio, kuriame pristatyta net 18
filmų iš Baltijos šalių.
PLAČIAU >>>

AVAKA REMTI PROJEKTAI
IR BENDRADARBIAVIMAS
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EUROPOS ŠALIŲ KINO FORUMAS „SCANORAMA“
Kaip ir kiekvienais metais, AVAKA skatina jaunuosius kino kūrėjus kurti kokybišką lietuvišką kiną, ir skiria specialųjį piniginį prizą programos „Naujasis
Baltijos kinas“ nugalėtojui. Šiais metais prizas atiteko režisierei Klaudijai
Matvejevaitei ir jos trumpo metro filmui „Paskutinė diena/The Last Day“.
INTERVIU SU LAIMĖTOJA >>>

„AVAKA yra ilgametis „Scanoramos“ partneris, suteikiantis finansinę paramą prizui
įsteigti už geriausią jauno lietuvių režisieriaus trumpametražį filmą. „Scanorama“
vertina šią partnerystę, padedančią ugdyti jaunus lietuvių talentus, ir klojančią pamatus ateities nacionaliniam kinui“.
Dr. Gražina Arlickaitė
„Scanoramos“ direktorė, meno vadovė

19-IEJI LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS APDOVANOJIMAI
Šiais metais pagrindinis prizas už reikšmingiausią Kinematografininkų sąjungos nario sukurtą kūrinį atiteko režisieriui Arūnui Mateliui už dokumentinį pilnametražį filmą „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“.
PLAČIAU >>>

„PER TRUMPAS, KAD MIRTŲ“ / SCREENPLAY COMPETITION „TOO SHORT
TO DIE“
AVAKA taip pat prisidėjo prie trumpametražių scenarijų konkurso įgyvendinimo. Skatinant aktyvų dalyvavimą šiame konkurse, AVAKA suteikė galimybę vienam konkurso dalyviui dalyvauti konkurse nemokamai.
PLAČIAU >>>

„KINO STOVYKLA 2017“
Liepos mėnesį AVAKA prisijungė prie jau 8-us metus organizuojamos kino
stovyklos, kurios tema – „Sveiki atvykę į antropoceną“, įgyvendinimo.
PLAČIAU >>>

AVAKA REMTI PROJEKTAI
IR BENDRADARBIAVIMAS
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„14-ASIS TARPTAUTINIS ANIMACINIŲ FILMŲ FESTIVALIS „TINDIRINDIS“
Festivalio lietuviškasis didysis prizas atiteko režisieriui Ilja Bereznickui ir jo
animaciniam filmui „Ne ožkoje laimė“.
PLAČIAU >>>

9-ASIS DOKUMENTINIŲ FILMŲ FESTIVALIS „EDOX 2017“
Festivalyje apdovanojami geriausi, pasaulyje pripažinti dokumentiniai filmai.

„ART DEPARTMENT MASTERCLASS”
Prisidėta prie Tarptautinių mokymų, skirtų kino dailės departamentui. Surengtos net 2 mokymų sesijos: Lietuvoje ir Islandijoje. Projektas ko-finansuotas iš Europos Komisijos „MEDIA Training“ programos.

„AVAKA skirta parama buvo naudojama projekto veikloms Lietuvoje. Sesija vyko
2017 m. lapkričio 24 - 30 dienomis. Į šią mokymų sesiją atrinkome 17 dalyvių iš
Europos (Belgija, Didžioji Britanija, Estija, Lietuva, Latvija, Makedonija, Norvegija,
Serbija, Suomija), Gvatemalos ir Kanados. Šios sesijos metu projekto dalyviai vykdė ir praktinę užduotį - atrinkome keturis TV ir kino projektus, kurie prieš tai buvo
vystyti Midpoint bei Torino mokymuose, bei pristatyti Series Mania ir Seriencamp
ko-produkcijos forumuose. Art Department Masterclass projekto dalyviai sukūrė atrinktiems projektams vizualinę koncepcija.”
Domantė ir Ieva
projekto „Art Department Masterclass“ iniciatorės ir vykdytojos

KINO SKLAIDOS APDOVANOJIMAI „KINO RUPORAS“
Šiais metais prisijungta ir prie Autorinio kino aljanso (AKA) organizuojamų
apdovanojimų, kuriuose geriausiai įvertintas Audriaus Stonio dokumentinis filmas „Moteris ir ledynas“ už sklaidą tarptautiniuose festivaliuose.

„ODISĖJA72“
Tai – 72 valandas trunkantis trumpametražių filmų kūrimo iššūkis, kuriame
geriausiu pripažintas rež. Domo Vilčinsko trumpametražis filmas „Paskutinis kartas“.
PLAČIAU >>>

AVAKA REMTI PROJEKTAI
IR BENDRADARBIAVIMAS
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„BARRY PRIMUS MASTER CLASS“

Nuotrauka: AVAKA archyvas

„AVAKA indėlis į Barry Primus mokymus buvo kritinis ir tik dėl
to jie įvyko. Smagu, jog dėka AVAKA jauni kūrėjai taip pat galėjo
dalyvauti ir mokytis. Ačiū jiems už nuolatinį palaikymą, entuziazmą ir užsidegimą!”
Irma Pužauskaitė
„Directors Lab“ įkūrėja, AVAKA narė

AVAKA 2017 m. balandžio mėnesį kartu su „DirectorsLab“ organizavo atvirą
paskaitą „Vaidybos ir režisūros meistriškumas kine“, kurioje iš Amerikos atvykęs aktorius B. Primus dalinosi profesine patirtimi su LMTA studentais.
Rugpjūčio mėnesį Holivudo legenda
sugrįžo į Lietuvą vesti 3 dienas trukusius mokymus „Barry Primus Master
Class“ Lietuvos ir užsienio aktoriams,
prodiuseriams, režisieriams. Mokymuose buvo mokomasi tokių meistrų kaip Lee Strasberg, Sandy Maisner,
Stella Adler aktorinio meistriškumo
technikų, gilinamasi į režisieriaus ir
prodiuserio tarpusavio santykius. AVAKA surengto žaidimo vienam laimėtojui padovanojo galimybę dalyvauti
mokymuose už originalaus scenarijaus
sukūrimą asociacijos pristatomajam
vaizdo klipui. INTERVIU SU BARRY PRIMUS >>>

„CHUBBUCK AKTORINIO
MEISTRIŠKUMO DIRBTUVĖS“
Spalio mėnesį AVAKA prisidėjo prie
„Actors Workshop Vilnius“ organizuotų „Chubbuck aktorinio meistriškumo
dirbtuvių“ su aktoriumi Frank Feys (iniciatorės Laura Kazbaraitė, Kristina Buikaitė). Šią techniką naudoja žymiausi
Holivudo aktoriai – Halle Berry, Jim Carrey, Brad Pitt, Charlize Theron, Jake Gyllenhaal, James Franco ir daugelis kitų.
INTERVIU SU LEKTORIUMI >>>

Nuotrauka: „Actors Workshop Vilnius“ archyvas

„Norime padėkoti asociacijai AVAKA už bendradarbiavimą meistriškumo dirbtuvėse „Actors Workshop: Ivana Chubbuck‘s technique by Frank Feys“. Šie kursai sudomino didelį kino industrijos profesionalų skaičių, todėl labai vertiname pagalbą viešinant renginį, taip pat sprendžiant organizacinius klausimus bei iškilusias problemas.“
Laura Kazbaraitė
režisierė, mokymų iniciatorė, AVAKA narė

ARČIAU KŪRĖJO !

TV ir kino prodiuserių, autorių
atstovavimas bei teisių
administravimas.
Tapk mūsų asociacijos dalimi!
Narystė – nemokama.

Audiovizualinių kūrinių
autorių teisių asociacija “AVAKA”
Naugarduko g. 3, 03231, Vilnius
Tel. +370 620 52 877
El.p. info@avaka.lt
www.avaka.lt

www.avaka.lt
Kino Fondas

