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Lietuvos valstybė 2018-aisiais švenčia atkurtos 
Nepriklausomybės šimtmetį. Šiandien ji – laisva 
ir moderni šalis, kurios unikalią istoriją kasdien 
kuria keli milijonai žmonių. Kai kurie jų – jau 
šimtą metų kartu.

„100 metų kartu“ – tai meninių vizualizacijų 
projektas, fotografijomis bei dokumentinio kino 
kadrais pasakojantis Lietuvos Respublikos 
bendraamžių ir jų artimųjų atsiminimus, 
patirtis, gyvenimo istorijas. Autentiški 
šimtamečių pasakojimai atskleidžia, kaip 
Lietuvos valstybei svarbūs įvykiai pakeitė jos 
žmonių likimus, kaip kartu su Lietuva pastarąjį 
šimtmetį keitėmės mes, Lietuvos žmonės. 

Šis projektas – tarsi kelionė po paprastų 
Lietuvos žmonių atminties kerteles, 
retrospektyvus žvilgsnis į šimtamečių 
išgyvenimus, atspindinčius šalies istorinės 
raidos visumą.
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Filme ir fotografijų albume „100 metų 
kartu“ įamžiname ir pristatome 1918-aisiais 
ir anksčiau gimusių žmonių, tiesioginių 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo liudytojų, prisiminimus ir patirtis, 
atskleidžiame skirtingų profesijų, tautybių, 
socialinių ar kultūrinių sluoksnių atstovų 
išgyvenimus. 

Meninės raiškos priemonėmis siekiame 
išryškinti įdomiausius savo herojų gyvenimo 
epizodus, realizuotas ir dar nespėtas 
įgyvendinti svajones, parodyti šiuolaikišką, 
stereotipus paneigiantį senatvės veidą, kartu 
atpasakojant istorinę Lietuvos valstybingumo 
raidą.

Projektą skiriame Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo šimtmečio sukakčiai paminėti ir 
skatiname pasididžiavimą savo valstybe bei jos 
žmonėmis.
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HEROJAI

Aleksandras Stoncelis
Aleksandras kartu su žmona Zuzana 
gyvena pajūryje ir visur eina pėsčiomis, 
mat jau dvejus metus vyras nebevairuo-
ja automobilio. „Gal dar galėčiau, bet 
pasivaikščioti irgi reikia“, – juokiasi jis. 
Septyniasdešimtmetį kartu praleidę su-
tuoktiniai energijos nestokoja: kieme žydi 
kruopščiai prižiūrėtos gėlės, daržo gėry-
bių pakanka ir anūkams, ir proanūkiams, 
o namuose vis dar laukiami čia noriai 
atvykstantys poilsiautojai.

Veronika Gerasimavičienė
Veronika matė ir pirmuosius trėmimus į 
Sibirą, ir žydų tautybės žmonių šaudymą. 
Jaunystėje pas savo mylimąjį dviračiu 
numynė net 100 kilometrų miškais. 
„Nieko nebijojau“, - pasakoja ji.  Šiandien 
močiutė džiaugiasi kiekviena diena, ypač 
kai gali pasisupti ant supynių, esančių jų 
sodybos kieme.
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Antanas Kvoščiauskas
Vyras iki šiol groja akordeonu, 
mėgsta klausytis muzikos per radiją. 
Labiausiai Antanui patinka klasika, 
tačiau nevengia ir šiuolaikinės 
muzikos. Keturias klases baigęs vyras 
dar prieš porą metų rašė Nacionalinį 
diktantą.



KŪRYBINĖ KOMANDA
Projekto sumanytojas 
Marius Čiuželis –
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo 
steigėjas bei nemokamos draugystės, 
bendravimo ir pagalbos telefonu linijos 
garbaus amžiaus žmonėms „Sidabrinė 
linija“ įgyvendintojas. 

M. Čiuželio labdaros ir paramos 
fondo tikslas yra padėti tiems, kurie 
patys savimi pasirūpinti negali. Viena 
pagrindinių fondo veiklos krypčių yra 
garbaus amžiaus žmonių gyvenimo 
kokybės gerinimas. Fondas siekia, 
kad Lietuva taptų draugiška šalimi 
senatvei, kur kiekvienam būtų gera 
senti, o garbaus amžiaus žmogus būtų 
integrali ir svarbi visuomenės dalis. 
www.mcwealth.lt

Prodiuseris 
Kęstutis Drazdauskas –
kino gamybos įmonės UAB „Artbox“ 
įkūrėjas, Nepriklausomų prodiuserių 
asociacijos bei Nacionalinės kūrybinių 
ir kultūrinių industrijų asociacijos 
valdybų pirmininkas, Vilniaus kino 
biuro stebėtojų tarybos pirmininkas, 
Kino politikos tarybos prie LR kultūros 
ministerijos, Lietuvių kino akademijos 
ir Europos prodiuserių klubo valdybų 
narys, roko grupės „Skylė“ fleitistas bei 
vokalistas.   

 „Artbox“ – viena sėkmingiausių kino 
gamintojų Baltijos šalyse. Įmonė, 
bendradarbiaudama su Kanados, 
Japonijos, Olandijos, Armėnijos, Lenkijos, 
Suomijos, Latvijos ir kitų šalių kino 
gamintojais, sukūrė jau daugiau nei 15 
ilgametražių bei trumpametražių filmų.
www.artbox.lt
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Režisierė 
Edita Kabaraitė –
ilgametė kino filmų, televizijos projektų, 
reklamų ir video klipų režisierė bei 
bendraautorė.  Jos kūrybinį bagažą 
sudaro kelios dešimtys įvairių 
režisūrinių darbų, tarp kurių – dviejų 
dalių dokumentinis filmas apie Lietuvos 
Prezidentą Valdą Adamkų, bei vaidybinis 
filmas „Valentinas vienas“. 

Fotomenininkė 
Monika Požerskytė –
jaunosios lietuvių fotografų kartos 
atstovė, Vilniaus dailės akademijoje 
studijavusi fotografijos ir medijos 
meno studijų programose. Monika 
dalyvavo daugiau nei 30 grupinių 
parodų Lietuvoje bei užsienio šalyse 
ir jau daugiau nei 10 metų dirba 
socialinės ir komercinės fotografijos 
srityse.
Kūriniai

Operatorius 
Rytis Kurkulis –
muzikinių vaizdo klipų ir vaidybinių bei 
dokumentinių filmų autorius, daugiau 
nei 10 metų bendradarbiaujantis su 
daugeliu Lietuvos audiovizualinės 
produkcijos kūrėjų bei gamintojų. 
Taip pat – Lietuvos kino operatorių 
asociacijos narys. Naujausias jo darbas – 
visą Lietuvą sužavėjęs vaidybinis filmas 
„Emilija iš Laisvės alėjos“. 
Filmografija
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http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/45474;%20http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/90982
http://www.pozerskyte.com/http://
http://mandala-pictures.eu/rytis-kurkulis-video/


Kompozitorius
Martynas Bialobžeskis –
menininkas, kurio kūryba kyla iš 
keturių šaltinių: muzikos teatrui, 
akademinės ir elektroninės muzikos 
bei specifinio garso paieškos. 
M. Bialobžeskis jungia akademinę 
ir populiariąją muziką, jo kūriniai 
skambėjo šiuolaikinės muzikos 
festivaliuose.
Kūriniai

Montažo režisierius 
Eimantas Belickas  –
daugybės vaidybinių ir dokumentinių, 
edukacinių filmų, reklaminių, 
muzikinų video klipų, režisierius, 
montažo režisierius bei muzikos 
autorius. Vienas ryškiausių jo 
montažo darbų – Kristinos Buožytės 
filmas „Kolekcionierė“. Šiuo metu 
E. Belickas režisuoja savo pirmąjį 
ilgametražį vaidybinį-dokumentinį 
filmą „Tumo kodeksas“. Taip pat 
jis daugeliui pažįstamas ir kaip 
muzikantas, grojantis kartu su 
Andriumi Mamontovu.
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https://soundcloud.com/martynas-bialobzeskis
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Kontaktinis asmuo 

Justė Michailinaitė
Tel. + 370 675 78746 
El. p. 100metukartu@sidabrinelinija.lt

Iniciatorius

Projektą filmuoja

Globėjas

LR Socialinės apsaugos 
ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis

Šimtamečių istorijas sekite DELFI projekte 
„100 nepriklausomai Lietuvai“

Projektą remia 

LR Vyriausybė

Herojus kuruoja Herojus fotografuoja

Projektą įgyvendina

https://www.facebook.com/100metukartu/

