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Kauno valdžia ignoravo savo finansuoto filmo apie "Žalgirį" premjerą
Kauniečiai neturėjo progos nemokamai pamatyti premjerinio dokumentinio filmo, skirto legendiniams
"Žalgirio" krepšininkams įamžinti.
Jo kūrimą finansavusi laikinosios sostinės merija apie premjerą tiesiog nepranešė.Kauno meras A.Kupčinskas žadėjo pasidomėti, kodėl savivaldybė nepranešė
kauniečiams apie filmo premjerą. / Erlendo Bartulio nuotr.Pirmą savo darbą - dokumentinį filmą "Juodai baltas sapnas" - pristačiusi maždaug prieš pusmetį įkurta
viešoji įstaiga Kauno kino studija dėmesio beveik nesulaukė. Penktadienio vakarą "Romuvos" kino teatre buvo užimta tik kiek daugiau kaip 10 proc. vietų.
Nemokamai pasižiūrėti filmo neatėjo net studentai ir pensininkai, nes apie premjerą miesto merija nutylėjo. Salėje sėdėjo tik filmo kūrėjų artimieji, draugai ir keli
atsitiktiniai praeiviai.Sunkiai skynėsi keliąPo premjeros suskubta ieškoti abejingumo renginiui priežasčių. Versijų išsakyta įvairių. Viena jų - dabartiniai Kauno
vadovai nelinkę palaikyti nuverstos valdžios "sukurtos produkcijos".Kad laikinojoje sostinėje reikia įkurti kino studiją ir suburti kolektyvą, galintį visuomenei
pateikti dokumentinių, vaidybinių, animacinių filmų, pradėjo kalbėti dar praėjusios miesto tarybos kadencijos nariai. Idėjos autoriui vicemerui Stanislovui
Buškevičiui tuomet nepavyko kolegų sudominti projektu, tad šis liko nefinansuotas. Prie sumanymo politikas grįžo šį pavasarį - tada jam be didelio vargo pavyko
įtikinti naujosios miesto tarybos narius. Vicemero postą išsaugojęs S.Buškevičius ėmėsi darbų ir naujai įstaigai, kurios 51 proc. valdo savivaldybė, išrūpino 80 tūkst.
litų. Tačiau politinė situacija mieste pasikeitė, kai į valdžią grįžo "buvusieji". Neoficialiai kalbama, jog būtent todėl premjera buvo ignoruota.Ne savas
"kūdikis"Žiūrėti premjeros neatvyko nei Kauno meras Andrius Kupčinskas, nei savivaldybės administracijos, nei merijos Kultūros skyriaus vadovai. Be to, renginys
visiškai nesudomino merijos Viešųjų ryšių skyriaus specialistų, paprastai itin stropiai atliekančių visuomenės informavimo funkcijas. Jie nepasirūpino net tuo, kad
premjerą anonsuojantis pranešimas spaudai atsirastų savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.kaunas.lt, laikraščių puslapiuose, žurnalistų elektroninio pašto
dėžutėse."Jei būčiau žinojusi, kad filmą galima žiūrėti nemokamai, tikrai būčiau ėjusi. Dabar retai kada už filmus neprašoma pinigų", - sakė LŽ kaunietė pensininkė
Domicelė Paukštienė.Filmo pristatymo renginį į dviejų dienų išgyvenimo žygį su puskarininkiais išmainęs Kauno meras A.Kupčinskas LŽ tvirtino nežinąs, kodėl
miesto visuomenė nebuvo informuota apie filmą. Pasidomėti situacija pažadėjęs meras konservatorius nesutiko, jog kauniečiams sąmoningai nepranešta apie kino
studijos produktą todėl, kad jis pradėtas kurti miestą valdant kitam merui - liberalui Rimantui Mikaičiui.Eksmerui viskas aiškuBūtent R.Mikaičio palyginti ilga kalba,
kai jis sveikina du žinomus fotografus, atidariusius "Žalgiriui" skirtą nuotraukų parodą, ir prasideda "Juodai baltas sapnas"."Nieko nuostabaus, kad taip įvyko. Dar
praėjusioje kadencijoje Viešųjų ryšių skyriaus darbuotojai privalomai informuodavo apie bet kokį mero atliktą darbą, o vicemerams likdavo tik trupiniai", - LŽ sakė
ir vicemeru, ir meru dirbęs R.Mikaitis. Jis įsitikinęs, kad kino studijai dėmesio neparodyta todėl, kad premjeroje nedalyvavo A.Kupčinskas.Tuo metu S.Buškevičius
pabrėžė, kad informacija apie premjerą buvo išsiųsta visiems miesto tarybos nariams, savivaldybės administracijai, merijos Kultūros skyriui. "Atrodo, kad apie
premjerą pranešėme savo kaimynams, o vaikui pamiršome pasakyti", - apgailestavo jis.Demonstruoja santūrumąKauno kino studijos vadovas Edvinas Bindokas
kritikuoti miesto valdžią vengė. Tačiau jis vylėsi, kad į kitų šios studijos sukurtų filmų premjeras susirinks pilnos salės žiūrovų. Šiuo metu baigiami montuoti du
dokumentiniai filmai, dar vienas filmuojamas, o ketvirtam rašomas scenarijus. Kauno kino studijos planuose - ir lietuviško animacinio filmo pristatymas.
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