


Naujas lietuviškas filmas, kuris pasibels į visų šeimų duris 
su jautria, tačiau labai svarbia istorija apie draugystę ir

ypatingo berniuko drąsą būti kitokiu nei visi. 



Tai istorija apie ypatingą berniuką Juozapą, kuris 
slepia didelę paslaptį. Jo širdį saugo gaubtas ir 
storas šarvas. Juozapo pasaulis – tai sename 

dvare paties sukonstruotas vabzdžių viešbutis ir jo 
gyventojai. Vieną dieną į miestelį atsikrausto 

naujokė Rugilė, ir Juozapo gyvenimas apvirsta 
aukštyn kojom. Rugilės dėka Juozapas nugali savo 

baimę ir tampa atviras pasauliui. 

Draugystė daro stebuklus!

Filmo anonsas

Premjera Lietuvos kino teatruose – BALANDŽIO 8 D.

Filmo aprašymas:

https://www.acmefilm.lt/filmai/local-drugelio-sirdis


Įkvėptas Modestos Jurgaitytės knygos „Ypatingas“

Filmo scenarijaus autorės: 

Modesta Jurgaitytė, Inesa Kurklietytė

„Mano vardas Juozapas. Aš paprastas vaikas. Ir mano širdis 
paprasta. Tik lyg medalis kabo ant krūtinės. Aš toks gimiau. 
Mama sako, kad buvau apdovanotas, nes turiu didelę ir 
jautrią širdį. Ir tik tokios širdys išgelbės pasaulį.

Tu – ypatingas. Taip sako mano tėvai. O aš noriu būti 
paprastas. Be to medalio. Arba nešioti jį kišenėj.
Dar svajoju turėti daug draugų. Dabar jų beveik neturiu. Bet 
jau greitai eisiu į mokyklą ir būtinai jų susirasiu.“



Režisierė - INESA KURKLIETYTĖ

Prodiuserė - ŽIVILĖ GALLEGO

Operatorius - VIKTORAS RADZEVIČIUS

Kompozitorius - JONAS JURKŪNAS

Dailininkė - ANŽELIKA ŠULCAITĖ

Kostiumų dailininkė - NERINGA KERŠULYTĖ

Grimo dailininkė - MILDA PETRUŽYTĖ-GUCEVIČIENĖ

Montažo režisierius - RIČARDAS MATAČIUS

Garso režisierė - LINA SEMAŠKAITĖ

Garso operatorius - JONAS JOCYS

Vaizdo post-produkcija - JONAS ZAGORSKAS

Kūrybinė grupė:

Filmą pristato Filmą platina



„Drugelio širdis“ jau apskrido daugiau nei 20 tarptautinių 
kino festivalių ir pelnė apdovanojimus 

Belgijoje bei Prancūzijoje.
(daugiau informacijos)

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1612279/filmui-drugelio-sirdis-net-du-apdovanojimai-festivalyje-lione


Socialinė filmo misija – dalis
pajamų nuo kiekvieno parduoto

kino bilieto bus skirta remti



KONKURSAS

mokykloms

„Išskleisk savo 

kūrybiškumo
sparnus!“

Daugiau informacijos apie konkursą - jau visai netrukus!



Papildoma informacija

Dėl detalesnės informacijos apie specialias sąlygas moksleivių grupėms ir 
mokytojams rekomenduojame tiesiogiai kreiptis į artimiausią kino teatrą.

Dėl susitikimų su kūrybine grupe susisiekite su filmo prodiusere 

Živile Gallego - zivile.gallego@fralita.com

Dėl informacijos apie konkursą galite kreiptis el. paštu drugeliosirdis@gmail.com


