Kuriamas naujas lietuviškas filmas „Atsisveikinimas“
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Vilnius
Š.m. lapkričio 6 dieną, Vilniuje, „Pramogų banko“ PB Club trečiame aukšte, bus
filmuojamas naujas lietuviškas kino filmas „Atsisveikinimas“. Scenas su pagrindiniais filmo
herojais galima filmuoti ir fotografuoti nuo 12 iki 21 val.
Spaudos konferencijoje, kuri vyks ten pat filmavimo pertraukos metu 17 val.,
dalyvaus filmo “Atsisveikinimas” režisierius, scenarijaus autorius ir prodiuseris Tomas
Donela, prodiuseris Audrius Kuprevičius, dailininkas Rimantas Olšauskas, kostiumų
dailininkė Juzė Kasčiukienė ir moterų vaidmenų kūrėjos: Rasa - Olga Generalova bei
Marija - Aleksandra Metalnikova.
Filmo scenarijus yra pelnęs tarptautinį pripažinimą, apdovanotas Eureka Audiovisuel IIąja premija, gavo Nipkow stipendiją Berlyne bei Sundance (JAV) instituto kartu su Japonijos
transliuotoju NHK buvo atrinktas į geriausių Europos projektų šešetuką.
“Atsisveikinimas” - tai istorija apie žmogaus susitaikymą su pačiu savimi, artimaisiais,
gyvenimo pergalėmis ir pralaimėjimais. Pagrindinis filmo personažas Audrius (aktorius Dainius
Kazlauskas), 35 metų jūrininkas, kapitono padėjėjas, genamas mirties nuojautos, paskutinį kartą
išlipa į krantą. Kad susitiktų atsisveikinti su tais, kurie jam rūpi, kuriuos jis myli. Daug įvykių ir
susitikimų, dramatiškų ir komiškų. Laiko lieka vis mažiau, artėja neišvengiamas finalas.
Epizodiniuose vaidmenyse pamatysime populiarius Lietuvos aktorius: Vladą Bagdoną,
Janiną Matekonytę, Arūną Sakalauską, Kostą Smoriginą, Liną Budzeikaitę, Enriką Kačinską,
Jolantą Dapkūnaitę, Vladimirą Jefremovą, Aleksandrą Metalnikovą, Larisą Kalpokaitę, Vaidą
Martinaitį, Dalią Storyk, Albiną Kelerį, Adolfą Večerskį ir kitus.
Filmo kūrybinė grupė: režisierius, scenarijaus autorius ir prodiuseris Tomas Donela,
prodiuseris Audrius Kuprevičius, operatorius Rimvydas Leipus, filmo dailininkas Rimantas
Olšauskas, kompozitorius Kipras Mašanauskas, kostiumų dailininkė Juzė Kasčiukienė∗.
Filmo prodiuseris - Všį “Donelos studija”, gamybos darbus atlieka UAB ”Immortal
films”. Koprodiuseriai: WFDiF (“Wytwornia Filmow Dokumentalnych i Fabularnych”, Lenkija).
“Atsisveikinimą” ketina platinti “Acmefilm”. Filmo biudžetas - 1,6 mln. litų, skirtų Lietuvos
respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondo.
„Atsisveikinimo“ filmavimas, pradėtas š.m. spalio 18 d. ir šiuo metu vykstantis Vilniuje,
bus tęsiamas Klaipėdoje lapkričio18, 19 bei 20 dienomis bei sodyboje ankstyvą kitų metų
pavasarį.
Filmo rėmėjai ir partneriai: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo
fondas, LR Krašto apsaugos ministerija, LR Vidaus reikalų ministerija, LR Susisiekimo
ministerija, LR Sveikatos apsaugos ministerija,Vilniaus miesto vyriausias policijos komisariatas,
AB “Klaipėdos viešbutis”, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, UAB “Pramogų bankas”,
AB “TOKS”, UAB “Klaipėdos terminalo grupė”, AB “DFDS LISCO”, VšĮ “Centro poliklinika”,
Restoranas “Neringa”, Palangos oro uostas, UAB “Geodoma”, UAB “Marsera”, Všį “Baltijos
visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras”.
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