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"Lietuvos" kino teatras duris užvers filmu "Idiotai"

 
Keturis dešimtme�ius gyvavusio "Lietuvos" kino teatro pastato Vilniaus centre nebeliks. Po dešimties dien� jis bus
uždarytas, o jo vietoje iškilsian�iame gyvenamajame komplekse, kurio projektas dar nepatvirtintas, numatoma �rengti
dvi nedideles kino sales. J� nuoma kainuos daugiau kaip vien� milijon� lit� per metus ir bus nepakeliama UAB
"Europos kinas".

Po Kult�ros ministerijoje ketvirtadien� surengto susitikimo ir dvi valandas trukusi� deryb� d�l kino teatro "Lietuva"
išsaugojimo galimybi� kult�ros ministras Vladimiras Prudnikovas sak�, jog ministerija tikrai negal�s padengti kino sali�
nuomos kainos, nes ji negalinti dotuoti objekt�, kurie jai nepriklauso. "Mes neturime teis�s vadovauti žmon�ms,
kuriems priklauso turtas. Bendras dabartin�s "Lietuvos" kino teatro sal�s metinis užimtumas nesiekia 8 procent� - tai
yra bankrotas, tod�l projektuojamos kino sal�s bus mažesn�s", - kalb�jo ministras, žad�j�s nekomerciniam kinui
ieškoti Vilniuje kit� patalp� ir j� toliau visokeriopai remti.

Vilniaus apskrities viršininkas Gintaras Gibas pabr�ž�, kad apie "Lietuvos" kino teatro likim� reik�jo galvoti prieš
trejus metus, kai jis buvo privatizuotas. "Savivaldyb� be reikalo t� pastat� pardav�, o dabar per v�lai sprendžiame š�
klausim�. D�l žem�s po "Lietuvos" kino teatru paskirties pasisakome, kad ji turi išlikti visuomenin�s paskirties ir
tarnauti viešiesiems interesams, ta�iau net neabejoju, kad ji bus pakeista � komercin�, nes pastatai yra privat�s", - sak�
apskrities viršininkas, pabr�ž�s, kad "VP Market" yra "galinga komercin� strukt�ra, puikiai atstovaujanti savo
interesams".

"VP Market" atstovas Mindaugas Marcinkevi�ius teig�, jog Lietuvos Konstitucija garantuoja jam teis� siekti pelno,
tod�l pastatas bus išnuomotas rinkos s�lygomis - po 60 lit� už kvadratin� metr�, tad visa metin� nuoma sieks 1,2 mln.
lit�. 

"Tai gana šviežias pasi�lymas, j� reikia dar apsvarstyti. Be to, ministerijos biudžetai tvirtinami kit� met� išvakar�se,
tod�l šis klausimas ministerijoje turb�t bus svarstomas ne anks�iau negu spalio arba lapkri�io m�nes�", - miglotai
kalb�jo M. Marcinkevi�ius. Pasak jo, nauj� statyb� projektas, kuriame numatytos dvi kino sal�s po 100 ir 200 viet�,
dar n�ra patvirtintas. 

"Lietuvos" kino teatro ir UAB "Europos kinas" direktor� Vida Ramaškien� sak� netikinti, jog galima k� nors pakeisti
likus dešim�iai dien� nuo kino teatro sutarties pabaigos. "Kompromisas šiandien nesurastas. Turiu konstatuoti, kad
UAB "Europos kinas", kuris nuomojosi "Lietuvos" kino teatr�, nuo rugs�jo 25 dienos nutraukia veikl� linksmu
vakar�liu "Idiotai - ateities žmon�s", kuris ne visiems bus priimtinas. Rodysime Larso fon Trijero (Lars von Trier) film�
"Idiotai" ir Milošo Formano "Skryd� virš gegut�s lizdo", - sak� V. Ramaškien�.

"Lietuvos" kino teatr� pardavusios Vilniaus savivaldyb�s atstovas su žurnalistais kalb�ti atsisak�. Derybose dalyvav�s
visuomen�s atstovas Šar�nas Bagdonas teig�, jog toks klausimo sprendimas yra g�da Vilniui ir vilnie�iams, kurie
atsisako t�kstan�io viet� sal�s ir neturi aiškios kino kult�ros politikos. Rugs�jo 24 dien� menininkai prie "Lietuvos"
kino teatro inicijuoja paskutin� protesto akcij� "Šuns balsas � dang� neina". 
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