Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių
projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas
lėšas tvarkos aprašo
7 priedas
STUDENTŲ PILIETINIŲ, MOKSLINIŲ, VERSLUMO, KŪRYBINIŲ IR SPORTINIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO
LĖŠOMIS PROJEKTO VEIKLŲ ATASKAITA
Projekto pavadinimas

Vasaros MEDIA studija 2021: Lokacijos įkvepia!

Projekto vykdytojas

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Projekto vadovė:

Ataskaitinis laikotarpis

2021 m. gegužės 5 - gruodžio 1 d.

Ataskaitos pateikimo data

2021 m. gruodžio 15 d.

I. ĮVYKDYTOS PROJEKTO VEIKLOS
Veiklos pavadinimas –
Informacijos apie registraciją į kūrybines
dirbtuves platinimas turimais LMTA
kanalais, internetiniuose portaluose,
spaudoje

Trumpa projekto veiklos apžvalga
Projekto internetinio puslapio parengimas,
informacijos apie projektą patalpinimas
Pranešimai spaudai apie prasidėsiančią
registraciją į kūrybines dirbtuves
Kvietimai registruotis aukštųjų mokyklų
studentams
Įrašai apie registraciją socialiniuose
tinkluose

Dalyvių registracija į kūrybines dirbtuves

Dalyvių registracija į kūrybines dirbtuves
internetu 2021 m. gegužės 9–27 d.

Esminiai veiklos rezultatai
Internetinis puslapis: www.summermediastudio.lt
Pranešimai spaudai:
https://lmta.lt/lt/vasaros-media-studija-2021-kvieciaregistruotis/
https://www.kf.vu.lt/naujienos/bendrai/5776-issiilgusiemskelioniu-bendravimo-ir-kino-vasaros-media-studija-2021kviecia-registruotis
Kvietimai studentams išsiųsti el. paštu (Lietuvos muzikos ir
teatro akademija, Vilniaus Universitetas, Vilniaus TECH,
Vilniaus taikomojo dizaino kolegija, Vilniaus kolegija,
Socialinių
mokslų
kolegija,
Kauno
technologijų
universitetas)
Į dirbtuves dalyvauti pakviesti 46 dalyviai – audiovizualinių
menų specialybių studentai
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Dalyvių ir projekto parnerių platformos
sukūrimas (kontaktų duomenų bazė, sukurti
filmai, dalyvių forumas)

Bendravimo platformos sukūrimas,
naudojantis „Google“ įrankiais

Atviros paskaitos ir jų transliacija internetu

Teorinės paskaitos projekto dalyviams,
atviros vietos gyventojams ir svečiams, taip
pat buvo transliuojamos internetu „Summer
Media Studio“ Facebook paskyroje (anglų
k.)

Kūrybinės dirbtuvės „Vasaros MEDIA
studija“:
1) Pristatomos apie 10 studentų filmų
idėjų;
2) Vykdomos filmų scenarijų
konsultacijos, lokacijų paieška,
aktorių kastingas;
3) Vykdomas filmų filmavimas,
postprodukcijos darbai.

Prisijungti prie platformos pakviesti 60 dalyvių ir partnerių,
prisidėjusių prie 2021 m. projekto įgyvendinimo. Platforma
skirta informacijos mainams apie vykstančius kūrybinių
projektų kvietimus Europoje, „Vasaros Media studijos“ filmų
archyvavimui, informacijos apie vykstančius trumpametražių
filmų festivalių kvietimus sklaidai

2021 m. birželio 24 d.
Birutės Kapustinskaitės paskaita „Drama in the
Background“
Jonathan Tammuz paskaita „Location in Film“
2021 m. birželio 25 d.
Mantauto Kurkausko paskaita „Location Ambisonics“
Audriaus Stonio paskaita „Landscape as a Cenimatographic
Space“
Kūrybinės dirbtuvės Pervalkoje, kurių metu Dirbtuvėse dalyvavo 40 studentų (dalyvių iš užsienio
vyko teorinės paskaitos, studentai pristatė 10 aukštųjų mokyklų ir partnerių tinklų – 6). Sukurti 7
trumpametražių filmų idėjų, jos buvo trumpametražiai filmai.
išnagrinėtos dėstytojų ir studentų, tuomet
filmavimui atrinktos 7 idėjos. Konsultacijų Dalyviams paskaitas skaitė ir filmų kūrimo klausimais
metu įgyvendintas scenarijų vystymas bei konsultavo scenaristė Birutė Kapustinskaitė, režisierius ir
praktinis jų pritaikymas kino aikštelei, prodiuseris Jonathan Tammuz, kompozitorius Mantautas
lokacijų atranka Neringoje ir Klaipėdoje, Krukauskas, režisierius Audrius Stonys, Paul Nethercott
aktorių kastingas, įtraukiant Klaipėdos Dalyvius techniniais klausimais konsultavo montažo
dramos teatro ir Klaipėdos jaunimo teatro bei režisieriai Ričardas Matačius, Modestas Endriuška,
pavienius aktorius. Vėliau vyko 7-ių operatorius Erdvilas Petras Abukevičius, garso režisierius
trumpametražių filmų filmavimas, vaizdo ir Ramūnas Jasutis
garso montažas, filmų vertimas į anglų kalbą,
subtitravimas ir titrų gamyba bei spalvų Pranešimai spaudai:
korekcija
postprodukcijos
darbai,
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dalyvaujant vaizdo, garso bei montažo https://visitneringa.com/lt/informacija/vasaros-mediakonsultantams.
studija-2021-unikaliu-neringos-lokaciju-kadru-medziokleprasideda/
https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/kultura/vasarosmedia-studijoje-2021-neringoje-kuriami-sesitrumpametraziai-filmai
Viešos filmų peržiūros atvirame ore

Vakarinės filmų peržiūros projekto
dalyviams ir vietos gyventojams

Suorganizuota 11 filmų peržiūrų, kurių aptarimus vedė
projekto lektoriai B. Kapustinskaitė, J. Tammuz, M.
Krukauskas, A. Stonys bei konsultantas Ričardas Matačius

Viešas kūrybinių dirbtuvių rezultatų
pristatymas Neringoje, Klaipėdoje ir
Vilniuje

Kūrybinių dirbtuvių metu sukurtų filmų
pristatymas ir geriausių kūrėjų
apdovanojimai vyko projekto uždarymo
metu 2021m. liepos 4 d. L.Rėzos kultūros
centro Juodkrantės kino salėje.

Projekto metu sukurti 7 trumpametražiai filmai pristatyti
vietos gyventojams, projekto dalyviams.

Projekto metu sukurtų filmų pristatymas
Klaipėdos bendruomenei vyko LMTA
Klaipėdos fakulteto Mokomajame teatre
2021m. rugsėjo 8d. ir GoDebut
trumpametražių filmų festivalyje Klaipėdos
kultūros fabrike 2021m. gruodžio 16-18d.d.

Pranešimai spaudai:

2021 m. spalio 28 d. „Vasaros Media
studijos“ filmai pristatyti Vilniaus studentų
bendruomenei LMTA Balkono teatre

Balsavimo metu išrinkti geriausi filmų kūrėjai apdovanoti S.
Kuzmos statulėlėmis „Neringos žuvelė“

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1444796/vasarosmedia-studija-2021-pristato-neringoje-sukurtustrumpametrazius-filmus
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kinas/juodkrantejeapdovanoti-geriausi-vasaros-media-studija-2021-filmukurejai-4-1532358
https://www.europenews.co.uk/lt/category/23/213058
https://lmta.lt/lt/apdovanoti-geriausi-vasaros-media-studija2021-filmu-kurejai/
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2021 m. rugsėjo 8 d. „Vasaros Media studijos“ filmai
pristatyti LMTA Klaipėdos fakultete
2021 m. spalio 28 d. „Vasaros Media studijos“ filmai
pristatyti LMTA Balkono teatre
Projekto aptarimas su dalyviais žodžiu ir
kiekybinė apklausa internetu.

Projekto eiga, teorinių paskaitų ir praktinių
užsiėmimų poveikis dalyviams, filmavimų
bei postprodukcijos patirtys, darbas
tarptautinėse kūrybinėse grupėse buvo
išsamiai aptartos su dalyviais apvaliojo stalo
diskusijos metu kūrybinių dirbtuvių
pabaigoje liepos 5d.. Rugsėjo mėn buvo
vykdyta kiekybinė dalyvių apklausa
internetu.

Projekto aptarime dalyvavo 40 dalyvių, 4 dėstytojai, 4
konsultantai bei projekto vadovė ir koordinatorė

Projekto ataskaitų rengimas ir pristatymas
rėmėjams ir partneriams

Ataskaitų rengimas projekto rėmėjams ir
partneriams

Rengiamos ir teikiamos ataskaitos VSF; Lietuvos kultūros
tarybai, Neringos ir Klaipėdos sav., AVAKA.

Trumpametražių filmų platinimas
tarptautiniuose kino festivaliuose

Filmų platinimo plano sudarymas ir
vykdymas

Filmai platinami Lietuvos ir užsienio kino festivaliuose. Iki
2021 m. gruodžio 10 d. žinoma, jog šių metų filmai bus
rodomi festivalyje „Go Debut“, „Kūrybiniai kino vakarai
Svedasuose“ bei tarptautiniuose festivaliuose:
„McMinaville short film festival“ (JAV);
One Race Human Race International Film Festival (JAV);
LA Independent Women Film Awards (JAV);
bei jau yra nominuoti:
 „LA Independent Women Film Awards“ - Best
Environmental,
 McMinnville Short Film Festival
 Audience Choice Award Winner, One Race Human
Race International Film Festival
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Kūrybinių dirbtuvių metu sukurtų filmų nuoroda:
https://youtube.com/playlist?list=PLBjR27cDwD22HwSiio
WuKLXPx8P6NygVE
Atviros paskaitos ir jų transliacija internetu

Atviros paskaitos kūrybinių dirbtuvių
dalyviams bei Neringos bendruomenei bei
svečiams vyko Karaliaus Mindaugo
profesinės mokyklos praktinio mokymo
centre ”Kalbantys sodai’ adresu Pervalkos 1,
Neringoje 2021m. birželio 23 – liepos 5d..
Paskaitas vedė 4 lektoriai - kino
profesionalai.

4 patyrę dėstytojai, garsūs kino profesionalai parengė ir
skaitė paskaitų ciklus, kurie sinchroniškai buvo
transliuojamos internetu: Audrius Stonys “Peizažas kinematografinė erdvė”;
Jonathan Tammuz – “Location in film”;
Birutė Kapustinskaitė - “Drama in the background”
Mantautas Krukauskas - “ Kino muzika”-

Atviros paskaitos bei aktorių kastingas
Klaipėdos ir Neringos regionų gyventojams.

Aktorių atranka kūrybinių dirbtuvių metu
kuriamiems filmams

Filmavimuose dalyvauti pakviesti profesionalūs aktoriai iš
Klaipėdos dramos teatro bei Klaipėdos jaunimo teatro, taip
pat mėgėjai epizodiniams kadrams: Juodkrantės ir Nidos
gyventojai, projekto dalyviai

II. VEIKLOS ATASKAITOS PRIEDAI:

Projekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo

(vardas, pavardė)

(parašas)

