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Labdaros seansai internetu platformoje FILMMAKERS-
FOR-UKRAINE skirti supažindinti žiūrovus su 
ukrainietiškais filmais ir kartu paremti jų kūrėjus.

Miunchenas, 2022 m. liepos 11 d.

Nuo ketvirtadienio, liepos 14 d., FILMMAKERS-FOR-UKRAINE pristato daugybę 
labdaros seansų internetu, kuriuose rodomi Ukrainos režisierių vaidybiniai, 
dokumentiniai ir trumpametražiai filmai apie Ukrainą. Kas savaitę į platformą bus 
įtraukiama vis daugiau filmų.

Labdaros seansai internetu buvo sukurti siekiant paremti Ukrainos kino industriją ir 
paskatinti tarptautinę kino gerbėjų bendruomenę pažinti šios šalies ir jos žmonių 
istoriją per kino meną.

Šie kino seansai - tai mėnesį trukusio intensyvaus FILMMAKERS-FOR-UKRAINE ir CREW 
UNITED komandų darbo rezultatas.

Filmų nuoroda: 
FILMMAKERS FOR UKRAINE

Internetiniai labdaros seansai
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Internetiniai labdaros seansai
FILMMAKERS-FOR-UKRAINE platforma buvo įkurta praėjus kelioms dienoms nuo 
Rusijos invazijos pradžios. Kartu su atsidavusių savanorių komanda iš visos Europos - 
tarp jų profesinių asociacijų, institucijų atstovai ir daugybė kolegų iš kino industrijos - 
jiems pavyko suteikti naudingos informacijos ir praktinės pagalbos ieškantiems 
ukrainiečiams. Žmonėms buvo padedama susirasti būstą, darbą ir kasdieniam 
gyvenimui reikalingų dalykų.

Kvietimas imtis veiksmų.
Nuo balandžio pradžios, kai tapo akivaizdu, kad karas užsitęs, FILMMAKERS-FOR-
UKRAINE komanda paskelbė Ukrainos kino kūrėjams skirtą kvietimą imtis veiksmų, 
prašydama pateikti filmų labdaros peržiūroms. Šis kvietimas taip pat buvo skirtas 
tarptautinei produkcijai, norinčiai pasiūlyti savo filmus apie Ukrainą. Lėšos, surinktos 
per internetinius labdaros seansus, bus skirtos kritinėje padėtyje atsidūrusiems filmų 
kūrėjams, kad jiems būtų suteikta svari pagalba.

Labdaros seansai - tai FILMMAKERS-FOR-UKRAINE ir jos partnerės PANTAFLIX, 
Vokietijoje įsikūrusios vaizdo įrašų platformos, turinčios tarptautinę komandą ir 
globalią auditoriją, bendradarbiavimo rezultatas. Nuo 2016 m. PANTAFLIX dirba kaip 
internetinė platforma keliems tarptautiniams kino festivaliams (įskaitant DOK.fest 
Miunchene ir Filmfest Oldenburge). 

Visas lėšas rinks ir valdys naujai įsteigta nevyriausybinė organizacija  FILMMAKERS-FOR-
REFUGEES. Surinktas lėšas skirstys tarptautinių kino profesionalų, gerai išmanančių 
Ukrainos kino pramonę ir jos poreikius, komitetas.

Kampaniją remia kino režisierė Agnieszka Holland. "Norime suprasti, kas vyksta 
Ukrainoje, o kinas labai padeda, nes atveria duris į gilesnį pažinimą ir emocinę patirtį. 
Žiūrėti ukrainietišką kiną "FILMMAKERS-FOR-UKRAINE" sukurtoje labdaros seansų 
platformoje yra abipusė nauda: jūs žiūrite nuostabius filmus ir remiate Ukrainos kino 
kūrėjus. Jiems reikia būti matomiems, jiems reikia paramos ir galimybės tęsti savo 
darbą".

Virtualioje klausimų ir atsakymų laidoje, kurią galima stebėti platformoje, danų 
režisierius Simonas Lerengas Wilmontas, kurio daugybę apdovanojimų pelnęs 
dokumentinis filmas TOLUMOJE LOJANTYS ŠUNYS (2017) atidarys seansų programą, 
pasakoja apie savo patirtį kuriant filmą Ukrainoje ir apie tai, kaip svarbu išsaugoti karo 
paliestų žmonių istorijas.
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• THE DISTANT BARKING OF DOGS (2017 m.) - *Atidarymo filmas, rež. Simonas 
Lereng Vilmontas (Simon Lereng Wilmont) (su CINEPHIL International Sales, 
prodiuserės Monikos Hellström ir FINAL CUT FOR REAL sutikimu)
• NOT NOW (2020), režisieriaus Andrej Liulko trumpametražis filmas (su Andrej 
Liulko sutikimu)
• THE FORGOTTEN (2019), režisierės Daria Onyshchenko filmas (su "Wide 
Management", prodiuserės Claudia Lehmann ir režisierės Daria Onyshchenko 
sutikimu)
• FALLING (2017), režisierė Marina Stepanska (su TVCO International Sales 
sutikimu)
• THE RAIN PROJECT (2016), Olego Čornyj trumpametražis dokumentinis filmas (su 
Olego Čornyj sutikimu)
• MR PILIPENKO AND HIS SUBMARINE (2006), režisieriai Jan Hinrik Drevs ir René 
Harder (su nonfictionplanet film & television GmbH ir prodiuserio Jenso 
Fintelmanno sutikimu)

Agnieszkos Holland rekomendacija:

https://youtu.be/hLHIWPIBu5c

Būdami platformos "Labdaros seansai FFU" kūrėjai, nuoširdžiai dėkojame visiems Ukrainos 
kino kūrėjams, prodiuseriams ir pardavimo agentams, kurie suteikė mums filmus šiam 
tikslui. Be to, nuoširdžiai dėkojame Alainui Polgarui ir Rachel Unzen iš "Pantaflix", taip pat 
bendrovei PANTAFLIX už techninę paramą, Agnieszkai Holland už jos palaikymą, agentūrai 
WOLF PR už jos paramą ir visiems FILMAKERS-FOR-UKRAINE savanoriams už puikų, 
atkaklų darbą ir atsidavimą.

Internetiniai labdaros seansai
Pirmąjį filmų komplektą sudarys ne tik pripažintų režisierių filmai, bet ir nauji 
atradimai nuo jauniausios kino kūrėjų kartos bei tarptautiniai filmai, rodantys 
Ukrainą iš nepriklausomo stebėtojo perspektyvos:
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