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1) Įžanga 

LUX KINO APDOVANOJIMU parodomas Europos Parlamento įsipareigojimas kultūrai ir skatinama 

kultūrų įvairovė išlaikant glaudų ryšį su kitomis Europos politikos priemonėmis. Lisabonos sutartimi 

Europos Parlamentui suteiktos didesnės teisėkūros galios, todėl jis taip pat gali imtis didelę simbolinę 

reikšmę turinčių iniciatyvų. 

Įgyvendinant vieną iš tokių iniciatyvų buvo įsteigtas Europos Parlamento kino apdovanojimas, pirmą 

kartą įteiktas 2007-aisiais – 50-ųjų Romos sutarties pasirašymo metinių minėjimo metais. 

LUX KINO APDOVANOJIMAS į dėmesio centrą kasmet iškelia filmus, kuriuose nagrinėjamos 

svarbiausios Europos viešųjų diskusijų temos. Kinas, kaip kultūrinė žiniasklaidos priemonė, gali būti 

puikus įrankis diskusijoms ir svarstymams apie Europą bei jos ateitį skatinti. Atrinktuose ar į LUX 

KINO APDOVANOJIMĄ pretenduojančiuose filmuose pasakojama ne tik tam tikra istorija, bet ir 

nagrinėjamos bei kvestionuojamos bendros Europos vertybės, taip pat paliečiamos tarpvalstybinės 

problemos, pavyzdžiui, ekonominė ir socialinė krizė, imigracija, teisingumas, solidarumas, piliečių 

laisvės ir pagrindinės teisės. Kiekvienas filmas – tai žvilgsnis į europiečių gyvenimą, jų įsitikinimus ir 

nuogąstavimus bei tapatybės paieškas. Filmai padeda atskleisti skirtingą požiūrį į kai kuriuos svarbius 

nūdienos socialinius ir politinius klausimus ir patys savaime skatina išsamiau diskutuoti apie Europos 

tapatybę ir jos įvairovę.  

Europos Parlamentas, skirdamas LUX KINO APDOVANOJIMĄ, remia Europos kiną ir stengiasi 

išspręsti naujų bendravimo su ES piliečiais būdų paieškos uždavinį – taip Europos kinas tampa vienu 

galingiausių diskusijos, kurioje dalyvauja tūkstančiai pliuralistinės Europos gyventojų, atspindžių. 

Dabartinės ekonominės, politinės ir socialinės krizės, kuri taip pat kelia grėsmę menui, kultūrai ir 

kinui, metu LUX KINO APDOVANOJIMU siekiama paremti kūrybiškumą Europoje ir jos įvairovę. 

Pagalba ir parama Europos kinui – tai būdas įveikti iškylančias fizines ir psichologines sienas, kurios 

skaldo Europą.  

Kinas – viena iš turtingiausių ir stipriausių kultūrinės raiškos priemonių ir jis gali padėti sugriauti 

mūsų gyvenimus supančias baimės ir nesaugumo užtvaras. Kinas – tai veidrodis, kuriame galime 

pamatyti, kiek daug turime bendro arba kokie neįprasti ir įdomūs yra mūsų skirtumai. 

 

2) Pagrindiniai principai 

Europos Parlamentas nukreipia kamerą į kultūrų įvairovės sklaidą 

Kultūra ir jos specifinė forma – kinas – ir toliau išlieka būtent tos sritys, kuriose Parlamentas gali ir 

turi efektyviai palaikyti ryšius su Europos Sąjungos piliečiais, kad jie daugiau sužinotų apie 
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Parlamentą ir geriau jį suprastų. LUX KINO APDOVANOJIMAS yra apčiuopiama originalios 

iniciatyvos, kurios Parlamentas ėmėsi vienas pats, išraiška ir tai vienas iš būdų šiam tikslui pasiekti. 

 

Europos Parlamentas įsipareigojęs remti kultūrą 

Nors Europos Sąjungai šioje srityje patikėti tik rėmimo ir koordinavimo įgaliojimai, Parlamentas 

visuomet laikėsi nuomonės, kad Bendrijos teisės kontekste kultūrai turi būti skiriamas ypatingas 

dėmesys.  

Tai tik patvirtino 2010 m. spalio 27 d. Kultūros ir švietimo komiteto iniciatyva surengtas viešasis 

klausymas tema „Kinas ir europiečių tapatybė“, taip pat paskutinis 2016 m. spalio 10 d. įvykęs 

viešasis klausymas tema „Europos kino vaidmuo rytdienos Europoje“, kuriame dalyvavo Kenas 

Loachas, Céline Sciamma ir Andrea Segre. 

Keletas kitų pavyzdžių: Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos proga įvairiose Europos 

šalyse, dalyvaujant tuometiniam EP Pirmininkui M. Schulzui ir aktoriui Gézai Rohrigui, vienu metu 

buvo rodomas filmas, 2016 m. gavęs „Oskarą“ kaip geriausias filmas užsienio kalba ir nominuotas 

LUX kino apdovanojimui, LUX kino apdovanojimo 10-osios sukakties proga buvo surengtas 

vienalaikis kito filmo seansas ir diskusijos jam pasibaigus vienu metu vyko 28 valstybėse narėse, 

Parlamento nariai dalyvauja LUX kino dienose ir didžiųjų kino festivalių metu vykstančiose 

diskusijose apie kultūrą, skaitmeninę darbotvarkę ir kt.  

LUX kino apdovanojimo raida  

2015 m., siekdami padidinti auditoriją bei pagerinti išlaidų ir žiūrovų skaičiaus santykį, po neformalių 

diskusijų Parlamentas ir Europos Komisija pritarė idėjai sutelkti išteklius LUX kino apdovanojimo 

žinomumo didinimui. 

Parlamento ir Komisijos partnerystės tikslas – sustiprinti LUX kino apdovanojimo matomumą 

Europos kino pramonėje ir Europos viešojoje erdvėje. 

Bendradarbiavimas prasidėjo 2016 m. ir 2017 m. bei 2018 m. davė rezultatų: prie vienu metu visose 

ES šalyse rodomo LUX kino apdovanojimui nominuoto filmo, kuris paprastai būdavo vienas, pradėti 

rodyti dar du. Šis bendradarbiavimas bus tęsiamas ir gerinamas ir 2019 m. 

Kadangi 2019 m. vyks Europos Parlamento rinkimai ir po jų prasidės nauja Parlamento kadencija, 

Europos Parlamentas turėtų plėtoti pradėtą darbą su Komisija. Norėtųsi, kad bendradarbiavimas 

apimtų daugiau sričių. Paminėsime keletą su Parlamento ir Komisijos bendradarbiavimu susijusių 

pasiūlymų, kuriuos būtų galima apsvarstyti 2019 m.: 

– tęsti filmų rodymą vienu metu visose ES šalyse, nes patirtis parodė, kad šis novatoriškas 

sumanymas yra artimas europietiškai dvasiai ir atliepia jaunųjų žiūrovų lūkesčius;  

– bendradarbiauti, kad LUX filmai būtų pateikiami įvairiose interneto platformose;  

– bendradarbiauti, kad Parlamento parūpinti LUX filmų subtitrai būtų pateikiami Europos filmų 

subtitrų duomenų bazėms;  

– bendradarbiauti kultūros diplomatijos srityje įtraukiant LUX filmus į Europos filmų, skirtų ES 

reprezentacijai pasaulyje, rinkinį; 
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– bendradarbiauti instituciniu lygmeniu dėl 2019 m. rinkimų į Europos Parlamentą. 

Visų rūšių bendradarbiavimu turėtų būti siekiama didinti Europos Parlamento matomumą, taip pat ir 

žiniasklaidoje. Ateities planų centre turėtų būti siekis pritraukti naujas auditorijas, visų pirma jaunimą 

ir informacijos skleidėjus, LUX kino apdovanojimų ceremoniją paliekant Europos Parlamente. 

LUX kino apdovanojimas Europos viešojoje erdvėje 

LUX KINO DIENŲ dėka kasmet dėl LUX kino apdovanojimo besivaržantys filmai parodomi 

daugiau nei 240 kartų daugiau nei 50-yje Europos miestų kaip kino teatrų repertuarų arba festivalių 

programų dalis, taip plečiant suinteresuotųjų subjektų ir informacijos skleidėjų tinklą. Kino 

seansuose, po kurių dažnai vyksta diskusijos, sudalyvauja daugiau kaip 40 000 kino žiūrovų, o LUX 

kino apdovanojimas „Facebooke“ turi daugiau kaip 27 000 sekėjų.  

 

Europos jaunimas 

Susitelkimas į Europos jaunimą yra viena iš strateginių LUX kino apdovanojimo gairių. Nuo 2010 m. 

vykdomas projektas „28 Times Cinema“, kurį remia LUX kino apdovanojimas ir partneriai, tokie kaip 

„Giornate degli Autori“ (Venecijos festivalis) ir tinklas „Europa cinemas“. Šios iniciatyvos esmė – 10 

dienų trunkantys intensyvaus mokymo kursai Venecijoje, kuriuose dalyvauja 28 jaunieji Europos kino 

mylėtojai. Per šiuos kursus jie susitinka su EP nariais, kino režisieriais, atrankos komisijos nariais ir 

sudaro jauniausią Venecijos festivalio žiuri. Grįžę į savo šalis, jie tampa „LUX ambasadoriais“ ir 

reklamuoja / populiarina LUX filmus ir veiklą savo tinkluose bei aplinkoje. Kasmet daugiau kaip 200 

rėmėjų, entuziastingų „LUX ambasadorių“ ir informacijos skleidėjų apimantis tinklas plečiasi. 

LUX kino apdovanojimas pasiekia ir švietimo įstaigas. Jos gauna šviečiamąją medžiagą apie filmus, 

besivaržančius dėl šio apdovanojimo, kuri papildo diskusijas ir analizes ne tik filmų, bet ir pačios 

Europos klausimu.  

Kinas – Europos kultūrinio modelio pagrindas 

Kinas, gebantis kristalizuoti kultūrų įvairovės interpretacijas, yra kultūrine ir industrine prasme 

vertingas bet kurioje visuomenėje, norinčioje daryti įtaką ne tik tos visuomenės viduje, bet ir už jos 

ribų. Kinas – viena iš kultūros formų, kurioms turbūt labiausiai pavyksta sukurti priklausymo bendrai 

erdvei pojūtį, o šiuo atveju – kurti Europos dvasią. Kultūra yra žmogiškas ir politinis konstruktas, o 

kinas yra šio konstrukto ašis. 

LUX KINO APDOVANOJIMAS – Europos Parlamento komunikacijos strategijos dalis  

LUX KINO APDOVANOJIMAS yra priemonė, kuria prisidedama prie Europos Parlamento 

komunikacijos politikos. 

Oficialioji atranka ir konkurso procedūra patikėta kino pramonės profesionalų komisijai – taip 

užtikrinamas meninis ir kinematografinis LUX KINO APDOVANOJIMO teisėtumas. 

3) Tikslai 

 Suteikti informacijos viešoms diskusijoms apie Europos Sąjungą ir jos politiką  

 Remti Europoje (bendrai) sukurtų filmų sklaidą visoje ES 
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Europos kultūrinis kraštovaizdis yra susiskaidęs. Tik keletui menininkų ir kūrinių pavyksta išgarsėti 

už savo šalies ribų ir rasti auditoriją užsienyje. Kinas ne išimtis. Išties, originalo kalba, kuria sukurtas 

filmas, yra kliūtis jo sklaidai daugiakalbėje rinkoje. 

LUX KINO APDOVANOJIMAS padeda nuolat pildyti aukštos kokybės Europos filmų visomis ES 

kalbomis katalogą, įskaitant šviečiamąją medžiagą. 

4) Atrankos procesas 

Filmų atrankos procedūra. Atrankos komisija 

Atrankos komisiją sudaro 21 kino pasaulio atstovas; jie parenka filmus oficialiajai LUX KINO 

APDOVANOJIMO filmų atrankai ir konkursinei daliai. Komisiją sudaro filmų prodiuseriai, 

platintojai, kino operatoriai, festivalių direktoriai ir kino kritikai, taip pat fondo „Eurimages“ atstovas. 

Europos Komisijos programos „Kūrybiška Europa“ atstovas dalyvauja stebėtojo teisėmis. 

Atrankos komisijos narių sąrašą tvirtina Europos Parlamento Kultūros ir švietimo 

komitetas. Praėjusių metų laimėjusio filmo kūrėjų atstovas yra ex officio komisijos narys. 

Atrankos komisijos nariai siūlo filmus LUX kino apdovanojimo oficialiajai atrankai ir konkursinei 

daliai. Nariai negali siūlyti daugiau kaip 3 filmų. Juos taip pat gali siūlyti ir Europos Parlamento 

nariai; be to, filmus savanoriškai gali siūlyti kino profesionalai. 

Atrankos komisijos nariai, dalyvavę kuriant arba komerciškai naudojant į konkursinę dalį įtrauktą 

filmą, filmus gali siūlyti, tačiau negali balsuoti dėl tų filmų, dėl kurių jie turi komercinių interesų. 

Atrankos komisija sprendimus priima absoliučia balsų dauguma, o kai tai neįmanoma, sprendžiama 

santykine balsų dauguma. Nariai pasižada laikytis konfidencialumo iki oficialaus atrinktų filmų 

paskelbimo (liepos mėn.) ir į konkursinę dalį įtrauktų filmų paskelbimo (liepos pabaiga). 

Atrankos grupės posėdžiai vyksta Europos Parlamente, Briuselyje, balandžio ir (arba) gegužės mėn. ir 

per juos nariai aptaria ir parenka 10 filmų į oficialiąją atranką. Jie paskelbiami liepos mėn. pradžioje 

Tarptautiniame Karlovi Varų kino festivalyje. Iš šių 10 atrinktų filmų 3 į konkursinę dalį atrinkti 

filmai subtitruojami visomis 24 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. 

5) Balsavimo procedūra ir LUX KINO APDOVANOJIMO įteikimas Strasbūre 

LUX KINO APDOVANOJIMO laimėtoją išrenka Europos Parlamento nariai ir jis paskelbiamas per 

lapkričio mėn. plenarinę sesiją. 

Kiekvienas Europos Parlamento narys gali balsuoti tik už vieną filmą; šis balsavimas trunka vieną 

mėnesį. 

Europos Parlamento nariai gali peržiūrėti filmus keturiais būdais: 

Europos Parlamento patalpose veikiančiame LUX kino teatre (2 savaites rengiama po 2 kino seansus 

per dieną);  

savo valstybėje narėje, kai su LUX kino filmais susijusius renginius organizuoja EP informacijos 

biurai (LUX KINO DIENOS); 

naudodamiesi užsakomųjų vaizdo programų paslaugų platforma (ja gali pasinaudoti visi Europos 

Parlamento nariai, atsiuntę prašymą suteikti slaptažodį); 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

5 

 

pažiūrėti vandens ženklais pažymėtą DVD (DVD diskų skaičius labai ribotas ir jie daugiausia skirti 

Kultūros ir švietimo komiteto nariams ir Pirmininko pavaduotojams). 

Balsavimo procedūra baigiama dieną prieš apdovanojimo įteikimo ceremoniją. Todėl iki ceremonijos 

pradžios balsavimo rezultatai nežinomi. 

Prieš LUX KINO APDOVANOJIMO įteikimo ceremoniją vyksta žurnalistams skirtas seminaras, per 

kurį EP nariai, ekspertai ir režisieriai diskutuoja filmų ir Europos temomis. Apdovanojimo įteikimo 

ceremonija vyksta plenarinių posėdžių salėje, Strasbūre, paprastai pasibaigus diskusijoms ir prieš 

prasidedant balsavimui. 

Į apdovanojimo įteikimo ceremoniją ir plenarinių posėdžių salę pakviečiami visų trijų konkursinei 

daliai atrinktų filmų režisieriai. 

Laureatą paskelbia Europos Parlamento pirmininkas.  

Laimėjusio filmo atstovas pakviečiamas pasakyti trumpą kalbą plenarinių posėdžių salėje. 

Nuo 2012 m., kai buvo pradėtos rengti LUX kino dienos, teikiamas ir specialus Publikos prizas. Jo 

laureatas paskelbiamas liepos mėn. vykstančiame Tarptautiniame Karlovi Varų kino festivalyje, tuo 

metu, kai paskelbiami į kitų metų oficialiąją atranką patekę filmai. 

6) Filmų tinkamumo kriterijai 

Kad galėtų pretenduoti į LUX kino apdovanojimą, filmas turi atitikti šiuos kriterijus: 

1. tai turi būti vaidybinis arba kūrybinės dokumentikos filmas (gali būti ir animacinis); 

2. minimali jo trukmė – 60 minučių; 

3. jis turi būti pagamintas arba bendrai pagamintas taip, kad atitiktų PROGRAMOS „KŪRYBIŠKA 

EUROPA“ (MEDIA) kriterijus, t. y. būti pagamintas arba bendrai pagamintas Europos Sąjungos 

šalyje arba Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje; 

4. filmas turi padėti atskleisti Europos vertybių universalumą, parodyti Europos tradicijų įvairovę, 

nušviesti Europos integracijos procesą ir pateikti įžvalgų apie Europos kūrimą; 

5. filmų, kuriems suteikta teisė varžytis dėl 2019 m. LUX KINO APDOVANOJIMO, premjera 

festivalyje ar kino salėje turi būti įvykusi 2018 m. gegužės 30 d. – 2019 m. balandžio 15 d.; 

6. negali būti siūlomi filmai, apdovanoti aukščiausio lygio kino festivaliuose (Venecijos, San 

Sebastiano, Berlyno, Kanų, Karlovi Varų ir Lokarno). 

7) LUX kino apdovanojimo nauda 

Atsižvelgiant į LUX KINO DIENŲ tikslus, 3 į konkursinę dalį įtraukti filmai subtitruojami 

oficialiosiomis ES kalbomis, taip pat parengiama po kiekvienai ES valstybei narei skirtą skaitmeninę 

jų kopiją. Be to, kiekviena kalba parengiama šviečiamoji medžiaga ir dalijama tų filmų kino 

seansuose visoje Europoje. 

LUX KINO APDOVANOJIMĄ laimėjusio filmo versija originalo kalba (-omis) pritaikoma regos ar 

klausos sutrikimų turintiems asmenims keliomis kitomis nei originalo kalbomis ir užtikrinama 

geresnė jo sklaida valstybėse narėse. 
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LUX KINO APDOVANOJIMAS tampa galingu Europos filmų gamybos rėmimo simboliu. Skyrus šį 

apdovanojimą filmams pavykdavo rasti savo vietą rinkoje ir pasiekti plačiąją auditoriją – kitaip jie 

tokios galimybės greičiausiai nebūtų turėję. 

8) 2019 m. konkurso LUX kino apdovanojimo konkursinės programos tvarkaraštis  

Sausis  

31 d. Balsavimo dėl 2018 m. Publikos prizo pabaiga 

Vasaris 

4 d. CULT komiteto posėdis: naujos atrankos komisijos patvirtinimas 

7–17 d. Berlyno kino festivalis, informacijos teikimas kino profesionalams apie LUX kino 

apdovanojimą. (Tinklaveikos renginys bendradarbiaujant su tinklu „Europa Distribution“, susitikimas 

su „Europa Cinemas“, EPSV, ARTE...) 

2019 m. LUX KINO APDOVANOJIMO atrankos procedūros pradžia 

Kovas 

LUX KINO APDOVANOJIMAS IR ARTE – mėnesio filmas internete (varžytis dėl LUX kino 

apdovanojimo atrinkti filmai rodomi ARTE interneto puslapyje) 

7–17 d. Sofijos kino festivalis (Bulgarija, Sofija, ir Plovdivas, kaip Europos kultūros sostinė; LUX 

kino filmų retrospektyva ir diskusijos) 

Balandis 

LUX KINO APDOVANOJIMAS IR ARTE – mėnesio filmas internete (varžytis dėl LUX kino 

apdovanojimo atrinkti filmai rodomi ARTE interneto puslapyje) 

11–13 d. Festivalis „TEXEL Democracy Alive“, į kurį susirinks daugiau kaip 5000 jaunuolių ir 

politikų, organizuotos pilietinės visuomenės, verslo, profesinių sąjungų, įtakingų asmenų, aktyvistų ir 

piliečių, siekiančių skatinti piliečių dalyvavimą ir didinti susidomėjimą Europos demokratija artėjant 

Europos Parlamento rinkimams. LUX kino filmų rodymas ir atranka 

15 d. Galutinis savanoriškų paraiškų dėl LUX KINO APDOVANOJIMO pateikimo terminas 

Balandžio pabaiga – gegužės mėn. pradžia: Atrankos komisijos posėdis Briuselyje siekiant aptarti 

ir atrinkti 10 filmų į 2019 m. LUX KINO APDOVANOJIMO oficialiąją atranką, taip pat 3 filmus į 

oficialią konkursinę dalį 

Gegužė 

LUX KINO APDOVANOJIMAS IR ARTE – mėnesio filmas internete (varžytis dėl LUX kino 

apdovanojimo atrinkti filmai rodomi ARTE interneto puslapyje) 

9 d. Europos dienos renginiai visoje Europoje 

14–25 d. Kanų kino festivalis (gegužės 17–20 d. – raginimas balsuoti) 

Birželis  
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Birželio 28 d. – liepos 6 d. Karlovi Varų kino festivalis (viešai paskelbiama 10 LUX oficialiosios 

atrankos filmų ir 2018 m. Publikos prizą gavęs filmas) 

Liepa 

Romoje vyksiančioje Venecijos dienų spaudos konferencijoje paskelbiami 3 konkursinės dalies filmai 

ir projekto „28 Times Cinema“ žiuri nariai 

Rugpjūtis – rugsėjis 

Venecijos dienos: 10-ą kartą organizuojamas projektas „28 Times Cinema“, rodomi 3 LUX 

konkursinės programos filmai 

Spalis 

2019 m. LUX kino dienų renginio atidarymas (EP ryšių biurai ir programos kūrybiškumo centrai) 

valstybėse narėse 

Vidinis konkursas Europos Parlamente  

Kino meno diena (bendradarbiaujant su Meninio ir eksperimentinio kino konfederacija – CICAE). 

Bendra komunikacijos kampanija, įskaitant peržiūras 

Lapkritis 

Filmai vienu metu rodomi visoje Europoje 

11–22 d. LUX kino filmų peržiūros 

27 d. LUX kino apdovanojimo įteikimo ceremonija ir seminaras Strasbūre žurnalistams 

Gruodis 

7 d. Europos kino akademijos apdovanojimai 

 


