CELEBRATING SAKHAROV
1921-2021
Andrejaus Sacharovo 100-mečiui skirtų renginių programa
Gegužės 6 d. renginių ciklą pradės parodos, skirtos Sacharovo asmenybei, atidarymas Vilniaus
Rotušėje. Parodoje „Andrejus Dmitrijevičius Sacharovas – eros žmogus“ bus pristatomi asmeniniai
Sacharovo daiktai, jo ir apie jį išleistos knygos, filmų apie Sacharovą ištraukos, savadarbio
laikraščio (samizdato) leidimo priemonės ir kita. Paroda vyks iki gegužės 28 d. Lankymas
nemokamas.
Gegužės 10 d. 18.30 val. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks Kijeve gimusio filmų
kūrėjo Jozifo Pasternako režisuoto filmo „Laisvas žmogus – Andrejus Sacharovas“ („A Free Man –
Andrei Sakharov“) peržiūra. Dalyvavimas nemokamas, būtina registracija.
Gegužės 11 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus atidaryta žmogaus teisių temas
atskleidžiančių karikatūrų paroda, organizuojama kartu su Nyderlandų organizacija „The Next
Movement“. Karikatūristai iš įvairių šalių reflektuos Lietuvoje gyvenusio Nyderlandų konsulo Jan
Zwartendijk, padėjusio tūkstančiams žydų pabėgti į Kiurasao salą Karibų jūroje, ir žmogaus teisių
aktyvisto Andrejaus Sacharovo pasirinkimus. Paroda veiks iki gegužės 28 dienos, lankymas
nemokamas.
Gegužės 13 d. 10.00–17.00 val. Vilniaus rotušėje vyks 10-oji tarptautinė Sacharovo konferencija.
Pranešimus skaitys: Sacharovo anūkė Marina Sakharov-Liberman, Sacharovo įdukra Tatjana
Jankelevič, rašytojas, Lietuvos Helsinkio grupės įkūrėjas Tomas Venclova, prof. Michael Morgan iš
Chapell Hill universiteto Šiaurės Karolinoje, britų istorikas prof. Timothy Garton Ash iš Oksfordo
universiteto, žmogaus teisių aktyvistas iš Rusijos Viačeslavas Bachminas, žmogaus teisių
organizacijos „Amnesty International Europe“ vadovas Nils Muznieks iš Latvijos, Maja
Mazurkiewicz iš Lenkijos, atstovaujanti organizaciją „Alliance4Europe“ ir kiti svarbūs asmenys.
Konferencijos metu įvyks dokumentinio filmo apie Helsinkio susitarimą premjera. Dalyvavimas
konferencijoje nemokamas, bet būtina registracija. Numatoma, kad konferencija bus transliuojama
lrt.lt portale.
Gegužės 14 d. 18.30 val. Vaidilos teatre rengiamas gimtadienio koncertas. Šopeno, Rachmaninovo,
Glaso, Karamanovo ir kitų kompozitorių kūrinius skambins pianistas iš Ukrainos Aleksėjus
Botvinovas. Jo koncertą papildys originalios vaizdo projekcijos. Koncertą tiesiogiai transliuos LRT
radijas.
Gegužės 21 d. 18 val. Mo muziejuje vyks serbų aktyvisto, žurnalisto, buvusio „France-Press“
vyriausio redaktoriaus Nikolo Miletičiaus režisuoto dokumentinio filmo apie Sovietų sąjungos
disidentus „Už mūsų beviltiško tikslo sėkmę“ („To the Success of our Hopeless Cause“) peržiūra.
Dalyvavimas nemokamas, būtina registracija.
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