Viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje”
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Tolerancijos savaitė

Spalio 13 d. (šeštadienį), nuo 15 iki 18 valandos Vasaros 5
teritorijoje, 7 korpuse.
„Labirintas“. Jaunimo teatro studija „Žvilgsnis“. Vadovė Vida Lipskytė.
Vaikų žaidimų aikštelė „Statybos“. Savanorių vaikų grupė.
Vadovės: Raimonda Drąsutytė ir Ligita Skukaskaitė.
„Sapnų analizės sodelis”. Sapnuotojų grupė. Vadovė Dovilė Jankauskienė.
„Romeo ir Džiuljeta, Balkonas”. Savanoriai moteris ir vyras. Vadovas Kristijonas
Lapinskas.
Lauko kavinė „Ant asfalto”. Dainuoja grupė „Kvietkai”. Vadovė Birutė Širvinskienė.
16-17 val. mušamaisiais groja: grupė „drum party drum“, vadovas, Gediminas
Laurinavičius. Dalyvauja visi geriantys arbatą ar kavą.

„Griauname sienas,
ugdome
toleranciją“

„Gyva siena”. Grupė „Durys”. Vadovė Silvija Bilskytė.
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neįgaliųjų orkestras „Spalvų orkestras”. Vadovas
Romualdas Brūzga.
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Tapymas ant Vasaros teritorijoje esančio pastato (7 korpuso). Tapo Dailės
akademijos studentai.
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Temstant Vasaros teritorijoje esantis pastatas (7 korpusas) apšviečiamas iš lauko
pusės. Apšvietimas: Norvydo Birulio.
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Nuotrauka: D.Naginevičius
Dizainas: S.Vitkauskas
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Vilniaus
psichologinės
reabilitacijos
centras
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Ar kada jautei, jog aplinkinių
nepakantumas tave verčia ištirpti minioje?
Ar tu tikrai nori būti iš vieno „kurpalio“?
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Spalio 9 dieną (antradienį) 19 val. naktiniame klube „Muilo fabrikas“
(Užupio g. 40) – tapk žiuri. Prisiregistravusieji dalyvaus audiovizualinės
poezijos klipų peržiūroje ir išrinkts jiems patikusį kūrinį.
Dar ne vėlu tapti ir geriausią klipą sukūrusiu autoriumi. Tam tereikia
sukurti audio visualinės poezijos vaizdo klipą ar ekranizaciją ir įrašius į
kompaktinę plokštelę atsiųsti žemiau nurodytu adresu
iki spalio 7 dienos. Geriausiais įvardinti klipai bus rodomi spalio 13 dieną
audiovizualinės poezijos festivalio „Tarp: Vasaros 5“ metu.
Į klipų peržiūros vakarą vietų skaičius ribotas. Vietas rezervuoti iki spalio 8
dienos. El. paštas: fest_tarp@yahoo.com.
Išsamesnę informaciją rasite www.gip-vilnius.lt.
Telefonas pasiteiravimui: 8 610 26610.
Audiovizuolinius klipus siųskite adresu:
„Tarp“ konkursui,
Gabrielė Labanauskaitė
Grybo 39 - 409
10312 Vilnius
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„Menas adresu
Vasaros 5 “
Vasaros 5 teritorijoje, 7 korpuse.

Vasaros 5 teritorijoje, 7 korpuse.

s
vizualinės poezijo
Tarptautinis audio
Vasaros 5“
festivalis „Tarp:
Spalio 12 d. (penktadienis)

G - atliekama gyvai;
N - nauja, rodoma/atliekama pirmą kartą

17:00 Festivalio „Tarp“ ir Mindaugo Švėgždos parodos „Vizualiniai eilėraščiai –
paveikslai“ atidarymas.
17:15 „O“ (PB 8 ir K984: www.pb8.lt , www.myspace.com/k984). G
17:45 „Audiovizualinės poezijos projekto „Sintezija“ kūrinių peržiūra.
18:45 „Nėra vandens“. Benediktas Januševičius, Dainius Gintalas, Gintaras
Jadevičius, Gytis Norvilas. G
19:15 „Vyno naktys kaip laivas“. Benas Šarka, Edmas Lukminas. GN
18:00 Audiovizualinės poezijos projekto „Sintezija“ kūrinių retrospektyva.
19:30 „Paciento No7 Atvirutes“: Lino Kranausko eilėraščių parodos atidarymas. N
19:45 „Virginijaus Malčiaus audiovizualinių eilėraščių retrospektyva.
20:15 „Mes visi – iš vasaros penki“. Darius Pocevičiaus ir Marija Mlinkauskaitės
filmukas.
20:25 Katerinos Davinio video eilėraščių retrospektyva (Italija).
21:00 (De)generuotos NRG sangriuvos/Grojimo Paberžėje leidinio pristatymas.
Ramūnas Jaras, Skaidrius Kandratavičius. GN
21:40 Video filmas „Liūdesys ir šviesa“. Rež. Remigijus Venckus, muz. Lauras
Jokūbpreikšas. N
22:30 GN: Cyclides. Vadimas Korotajevas (TAI), Edvardas Sikorskis (WSWLL). GN
22:50 Technokrat + Katerina Babkina, Julia Kostereva, Bogdano Gorobchuko
audiovizualinių eilėraščių peržiūra (Ukraina).

Spalio 13 d. (šeštadienis)
Spalio 10 dieną (trečiadienį) 19 val. naktiniame klube „Muilo fabrikas”
(Užupio 40) prasidės dviejų Šiaurės šalių filmų – „Elingas“ir
„Mylėk mane rytoj“ – kino vakaras.
Vakarą veda aktorė Dalia Michelevičiūtė.
Vietų skaičius ribotas. Vietas rezervuoti iki spalio 8 dienos el. paštu
vklimukiene@gip-global.org arba telefonu (8 5) 27 15760.
Kino vakaro programą rasite www.gip-vilnius.lt.
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18:00 Benedikto Januševičiaus konkrečiosios poezijos kūrinių parodos atidarymas.
18:15 „Su vilkšuniais ir be jų“. Vaiva Grainytė, Saulė Notkutė, Gražvydas Kardokas. GN
18:40 Sunki sunka. Darius Jurevičius (zaizdras.net), Mindaugas Eglinskas. G
19:15 „Demonai kitame mieste“. Antanas Šimkus, Vladas Dieninis. GN
19:25 „Crossing the Reality“: Jurij Kravchuk parodos atidarymas (Ukraina). N
19:40 Septyni tiltai pasaulio centre. Mindaugas Peleckis, gintas k. GN
20:15 „Neliesk“. Jonas Verseckas, Ylja Pikalovas. G
21:00 „Gvado išvarymas“. Antanas Dombrovskij. GN
21:25 Grupė „Orbita“.Audiovizualinės poezijos kūrinių peržiūra (Latvija).
22:15 „Basma ir chna“. Gabrielė Labanauskaitė, Aivaras Ruzgas, Akvilė Anglickaitė,
Milda Žebarauskaitė. GN
22:45 Konkursinė programa: atrinktų audiovizualinės poezijos kūrinių peržiūra. N
23:30 Nugalėtojų paskelbimas ir festivalio „Tarp“ uždarymas.
Apie galimus programos pokyčius skaitykite www.menuspaustuve.lt.
Festivalis vyks Vasaros 5 teritorijoje, 7 korpuse. Vietų skaičius ribotas.
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