Rezervuokite datas!

A. Sacharovo Mėnuo Vilniuje, 2021 m. Gegužė
Gerbiama Ponia / Pone,
Priartėjus gegužės mėn. ir esant daugiau aiškumo dėl COVID apribojimų, norime
jus informuoti apie planuojamą Sacharovo šimtmečio šventę Vilniuje.
Ateinančiomis savaitėmis, tikimės, tiksliai žinosime, kiek žmonių galės dalyvauti
planuojamuose renginiuose. Atsižvelgdami į skaičius, išsiųsime pakartotinius
kvietimus, turėdami omenyje, kad pirmenybę turės žmonės, kurie anksčiau
užsiregistravo mūsų svetainėje www.revivingthehelsinkispirit.org
Šiuo metu kviečiame jus pažymėti datas kalendoriuje ir užsiregistruoti mūsų
svetainėje, ypač jei norite patekti į tas nedideles gretas, kurios dalyvaus
renginiuose gyvai. Visi renginiai taip pat bus prieinami virtualiai (tiesiogiai
transliuojant arba kitu formatu).
Renginių sąrašas pridedamas. Parodos Vilniaus rotušėje lankymas nemokamas ir
atviras visiems, uždarymo ceremonija vyks gegužės 28 d. Dviejų filmų peržiūros
vyks gegužės 10 ir 21 dienomis, vietų skaičius ribotas. Gegužės 13 d. vyks
konferencija, o gegužės 14 d. koncertas, kur galės dalyvauti šiek tiek didesnė
auditorija, tačiau dalyvių skaičius negalės viršyti 30% įrengtų vietų salėje.
Pasirūpinsime, kad visuose renginiuose būtų įgyvendintos visos saugos priemonės.
Visais atvejais registracija yra privaloma arba labai rekomenduojama.
Labai tikimės sulaukti Jūsų viename ar keliuose mūsų renginiuose! Netrukus
susisieksime dėl papildomos informacijos ir tikslesnių dalyvių skaičių.
Organizatorių komandos vardu,
Su geriausiais linkėjimais,
Nuoširdžiai Jūsų,

Robertas van Vorenas,
Vykdantysis Direktorius
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Gegužės 6–28 d. - Vilniaus rotušė
Paroda „Andrejus Dmitrijevičius Sacharovas – epochos žmogus“
Parodą sudaro dvidešimt viena panelė, pasakojanti apie Andrejaus Sacharovo, kaip
mokslininko, antibranduolinio aktyvisto ir žmogaus teisių gynėjo, gyvenimą ir darbus.
Papildomą parodos dalį sudarys, vadinamojo „samizdato“, gamybos ir kontrabandos
ekspozicija. Taip pat veiks nedidelis kino teatras, kuriame bus rodomi keturi klipai,
atspindintys Andrejaus Sacharovo gyvenimą ir asmenį. Parodos lankytojai galės gauti
lankstinuką, bus papildomos informacijos galimybė.

Gegužės 10 d., 18.30 val. – Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Iosifo Pasternako filmas „Andrejus Sacharovas: laisvas žmogus“
Šis 2010 m. Ukrainos režisieriaus Iosifo Pasternako 90-ies minučių filmas atspindi Nobelio
taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo gyvenimą, paremtą interviu su kitais
disidentais ir unikalia archyvine medžiaga.

Gegužės 13 d., 9.30-17.00 val. – Vilniaus rotušė
Dešimtoji tarptautinė A. Sacharovo konferencija: švenčiame A. Sacharovo
gyvenimą 1921-2021
Ši vienos dienos konferencija, kurioje dalyvaus septyni žinomi tarptautiniai pranešėjai,
sutelkta į 1975 m. Helsinkio susitarimus, kurie tapo Europoje bendradarbiavimo ir
saugumo pagrindu, galiausiai paskatino Sovietų bloko suirimą ir laisvę Vidurio ir Rytų
Europai bei kitoms buvusios SSRS respublikoms. Helsinkio susitarimai buvo pasirašyti tais
pačiais metais, kai Nobelio taikos premija buvo įteikta Andrejui Sacharovui, kurio raštai ir
įžvalgos atsispindėjo Helsinkio susitarimuose. Pranešėjai taip pat aptars disidentų grupių
vaidmenį atveriant totalitarinę visuomenę Rytuose ir iššūkius, su kuriais šiandien
susiduria Europa.

Gegužės 14 d., 18.30-20.00 val. – Vaidilos teatras
Andrejaus Sacharovo gimtadienio koncertas. Aleksejus Botvinovas (Ukraina)
Gegužės 21 d., 18.00-20.00 val. – Mo muziejus
Nicolas Miletitch filmas „Už mūsų beviltiško reikalo sėkmę“
Šis 90 minučių filmas, kurį sukūrė buvęs vyriausiasis redaktorius AFP Maskvos biure
Nicolas Miletitch, yra pagrįstas unikaliais interviu su žinomiausiais sovietų disidentais.
Filme atvirai ir išsamiai vaizduojamas žmogaus teisių judėjimas SSRS. Pavadinime
nurodomas mėgstamiausias disidentų judėjimo tostas, nurodantis, jog jie mažai tikėjosi,
kad jų veikla sukels pokyčius, tačiau tai netrukdė viešai reikšti savo nuomonės.
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