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Rugsėjo 10 dieną Vilko muziejuje, Indubakiuose (Utenos raj.) įvyko Jaunimo kino ir foto forumas 
„Gamtos dienos“. Projektas buvo rengiamos siekiant:
· sudaryti galimybę jaunimui atskleisti savo kūrybinius sugebėjimus,
· raginti jaunimą nelikti abejingais gamtos naikinimui, 
· ugdyti jaunąją kino ir foto menininkų, gamtosaugininkų kartą,
· skatinti jaunimą domėtis gamta, prisiminti kino operatoriaus ir režisieriaus P.Abukevičiaus 

kūrybą, galbūt ateityje tęsti jo pradėtus darbus.

Renginys vyko garsaus kino režisieriaus ir operatoriaus, gamtos dainiaus Petro 
Abukevičiaus sodyboje, kur įrengtame vilkų voljere jis kūrė filmus apie gamtą. Petras Abukevi  čius   
gimė 1928 09 08 Pumpėnuose (mirė 1997 12 06 Vilniuje). 1959 m. baigė operatoriaus specialybe 
Maskvos kinematografijos institute. 1961 – 64 m. Lietuvos TV operatorius, 1957 - 61 m. ir 1964 - 
89 m. Lietuvos kino studijos operatorius ir režisierius. Sukūrė daugiau nei 50 dokumentinių filmų 
gamtos tematika: „Meškutės Nidos nuotykiai“ (13 - ka dalių 1976 - 80 m.; viena dalis – „Juodieji  
gandrai, elniukas ir Nida“  23 tarptautiniame Niujorko kino ir TV festivalyje 1980 m. apdovanota 
sidabro medaliu) „Vilkai“, 3 dalys (1981 - 83 m.), „Lapė“ (1981), „Kiškis“ (1983 m.) ir kiti. Stebėjo 
ir filmavo retus paukščius bei gyvūnus ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijos šiaurėje - Sibire, 
Kamčiatkoje: „Mažoji gulbė“, „Rožinis kiras“ (abu 1984 m.), „Retų paukščių karalystė“ (1985 m.), 
„Baltoji pelėda“ (1986 m.), „Lizdas pasaulio pakrašty“ (1987 m.). Atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę sukūrė dokumentinių filmų apie tremtinius „Sugrįžimas“, „Gėlė ant tako“, 
etninėse žemėse gyvenančius lietuvius - „Gudijos lietuviai“.

1995-96 m. japonų TV užsakymu, sodyboje Utenos r. Saldutiškio sen. Indubakių k., 
įsirengęs vilkų voljerą, stebėjo pamiltus personažus ir kūrė savo paskutinį filmą. Jo sukurti filmai 
gamtos tematika aplankė visus kontinentus ir buvo demonstruojami daugiau negu 120 - yje pasaulio 
valstybių.

2003 m. Indubakiuose įkurtas VILKO muziejus. Jame yra režisieriaus P. Abukevičiaus 
memorialinė ekspozicija, taip pat vilkų apsaugos ekspozicija. Nuo 1999 m. kasmet yra teikiama P. 
Abukevičiaus vardo premija Lietuvos gamtos filmų kūrėjams. Premiją teikia LR Aplinkos 
ministerija, LR Kultūros ministerija, Lietuvos televizija. 

Visa tai paskatino rengti „Gamtos dienas“ - Utenos apskrities filmuojančio ir 
fotografuojančio jaunimo konkursą. Kitais metais konkursą žadama plėsti kviečiant dalyvauti 
jaunimą iš visos Lietuvos, gal net iš užsienio. Šiemet dalyvavo 14 - 20 metų pagrindinių, specialiųjų 
ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų moksleiviai. Filmai ir fotografijos turėjo būti sukurti gamtos ir 
ekologijos tematika. 2005  metų forumo diplomantais tapo:
1. Giedrė Šadeikaitė foto (Utena), specialus Saldutiškio seniūnijos  prizas;
2. Mindaugui Ilčiukui foto (Lygamiškis), specialus laikraščio „Žalioji Lietuva“ prizas;
3. Kristina Tartilaitė foto (Tauragnai), specialus Laikraščio „Utenos diena“ prizas;
4. Ignas Jurkynas foto (Utena), Utenos r, savivaldybės Kultūros skyriaus prizas;
5. Vaida Umbrasaitė foto (Utena), specialus Utenos apskrities prizas; 
6. Jefim Tretjakov foto (Visaginas).
Laureatų diplomai kartu su marmurinėmis vilko statulėlėmis įteikti: 
1. Ievai Juodagalvytei kino (Visaginas);
2. Justinai Čekaitei foto (Utena);
3. Mindaugui Petrauskui foto (Visaginas);
4. Austėjai Kirdeikytei foto (Užpaliai);
Grand Prix diplomas įteiktas tik foto kategorijoje. Jį pelnė  Mindaugas Galiauskas iš Utenos.



Laureatams ir Grand Prix diplomų laimėtojams įteiktos specialios piniginės Utenos r. savivaldybės 
mero Alvydo Katino premijos.
Ekspertų komisijos darbe ietis laužė kino režisierius, aktorius, VDA medijos ir foto katedros 
lektorius Rimas Morkūnas; fotografas, laikraščio „Žalioji Lietuva“ redaktorius Andrejus 
Gaidamavičius; fotografas, laikraščio „Utenos diena“ vyriausiasis redaktorius Vytautas Kaziela; 
kino režisierius ir operatorius, fotografas Algirdas Tarvydas; televizijos režisierius ir operatorius 
Vytautas Jankevičius ir forumo organizatorius, režisierius, aktorius Ramūnas Abukevičius.

GAMTOS DIENAS RĖMĖ:
Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija, Utenos r. savivaldybė, Utenos apskrities administracija, 
Nevyriausybinė vilkų apsaugos taryba, laikraštis „Žalioji Lietuva“, laikraštis „Utenos diena“, 
Saldutiškio seniūnija, leidykla/spaustuvė „Indra“.

FORUMO RENGĖJAI:
Viešoji įstaiga “Ramūno ateljė” (vadovas Ramūnas Abukevičius)
ir ,,Ramūno ateljė“ filialas „Saldutiškio bendruomenės centras”, (vadovė Violeta Deveikienė).
Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje www.ramuno-atelje.org
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