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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
___________________Austrijos Respublika, Lina Kaiser________________
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
___2013_ m. I pusmetis

I. Reziduojamos ir priskirtų šalių ir jų regionų kultūros lauko charakteristika (kontekstas, procesai, aktualijos, svarbūs kultūros renginiai,
personalijos), galimos Lietuvos kultūros ir meno pristatymo šalyje strategijos; pateikiama informacija, išvados ir siūlymai.
Politinis laukas ir ekonominis kultūros politikos vyksmo kontekstas: Vyko pasirengimas rinkimams į Nacionalinę Tarybą (2013-09-29). Kadangi
visų partijų politinėse programose dominavo švietimo reforma, Austrijos švietimo, meno ir kultūros ministrė Claudia Schmied priešrinkiminį
pusmetį labai koncentruotai visas savo jėgas skyrė švietimo klausimams, nes nuo jų sprendimo priklausys, ar ministrė po rinkimų išsaugos savo
pozicijas. Austrijos intelektualai kritikavo pasyvumą kultūros politikos srityje.
Metų pradžioje į užtarnautą poilsį išėjo ministerijos dvišalio kultūrinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas, geras Lietuvos kultūrinio gyvenimo
žinovas ir projektų rėmėjas Norbert Riedl. Į jo vietą buvo paskirta konkursą laimėjusi Karin Zimmer, anksčiau dirbusi su Austrijos modernaus
vizualaus meno projektais ir valstybine artoteka. Ji neblogai susipažinusi su ŠMC veikla, 2009 m. kuratavusi vieną bendrą parodą Vilniuje
Į užtarnautą poilsį išėjo KulturKontakt tarptautinių projektų skyriaus vedėja, labai gera lietuvių vizualaus meno ir literatūros žinovė Annemarie
Türk, kurios balsas skiriant rezidencijas lietuvių meninkams buvo įtakingas. Prasidėjo KulturKontakt struktūrų eiklą, labiau orientuojant į
edukacinę veiklą.
Po finansinio skandalo Zalcburgo federalinėje žemėje atsistatydino Vyriausybė ir Lietuvos partnerystę aktyviai puoselėjusi ir kultūrinį
bendradarbiavimą rėmusi ministrė pirmininkė Gabi Burgstaller. Federalinė žemė sumažino lėšas nevyriausybinėms kultūrinėms institucijoms,
alternatyvaus meno iniciatyvoms, paramą tarptautiniams mainams, palikdama finansavimą Zalcburgo prestižiniams projektams : Zalcburgo
festivaliui, Mozartheum, kultūrinį turizmą užtikrinantiems objektams. Zalcburgo finansinio skandalo krizė palies ir bendradarbiavimo su Lietuva
projektus.
2014 m. skelbiami Pirmojo Pasaulinio karo atminties metais. Ši tema įvairiais aspektais dominuos festivaliuose, parodose, diskusijų forumuose.
II. Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai
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1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas
Koncertas Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienos proga

Vykdytojai:
LR Ambasada
kultūros atašė

ir

LR

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data
Karl-Boromäus-Saal,
Viena
2013-03-11

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai
Dalia Dėdinskaitė
Gleb Pyšniak

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
Koncertu buvo paminėta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo diena. Į
programą įtraukti jauni meninkai.
Repertuare skambėjo A.Kačanausko,
V. Barkausko, Šenderovo kūriniai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius
110

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu
Pranešimai spaudai
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Jono Meko
pristatymas

kūrybos

2. Filmų retrospektyva,
6 susitikimai su J.Meku
8 paskaitos apie kūrybą
3 Fotografijų ir
videodarbų paroda,

4. Literatūrinė kūrybos
pristatymas
Vykdytojai: Vienos filmų
muziejus,
Galerija“Krinzinger
projekte“, LR kultūros
atašė
Parodyti filmai:
365 Day Project – Friday
Jan 12, 2007 (2007)
365 Day Project – Sunday
March 11, 2007 (2007)
A Letter from Greenpoint
(2004)
As I Was Moving Ahead
Occasionally I Saw Brief
Glimpses of Beauty
(2000)
Autobiography of a Man
Who Carried His Memory
in His Eyes (2000)
Award Presentation to
Andy Warhol (1964)
Birth of a Nation (1997)
Cassis (1966)
Ein Märchen (2001)
Elvis (2001)
Fragments of Paradise
Guns of the Trees (1962)
Happy Birthday to John
(1996)
Hare Krishna (1966)
He Stands in a Desert
Counting the Seconds of
His Life (1964–
85)Hippies in the Sunset

Vienos filmų muziejus
2013-04-05 – 2013-04-29
Galerija“Krinzinger
projekte“
2013-04-08-2013-05-05
Vienos literatų namai
2013-06-18

Jonas Mekas
Cornelius Hell

Didžiausią Austrijos žiniasklaidos ir
publikos dėmesį patraukęs projektas.
Austrijos filmų muziejuje balandžio 5–
29 dienomis buvo parodyti net 47 J.
Meko filmai. Išskirtinio publikos
dėmesio sulaukė balandžio 6-ąją
rodytas filmas „Reminiscences of
Journey to Lithuania“. Jam pasibaigus
šioje juostoje įamžintas P. Kubelka
kalbino J. Meką. Paskaitos ir pokalbiai
apie J. Meko kūrybą sutraukė labai
daug jaunos publikos. Ta proga buvo
susirinkę avangardinio filmo srities
kritikai ir J. Meko kūrybos žinovai iš
visos Europos. Du kino vakarai buvo
skirti Jurgio Mačiūno kūrybiniam
palikimui
Balandžio 8 d. galerijoje „Krinzinger
Projekte“ buvo atidaryta J.Meko
kūrybos paroda „I lift my glass of wine
to you, Vienna Friends“. Joje
eksponuojami vaizdo darbai,
fotografijos, menininko bičiulių
portretai: P. Kubelkos, Hermanno
Nitscho ir Raimundo Abrahamo. Kino
portretai, kurių pora net šešių valandų
ilgumo, surinkti iš praėjusių 40 metų
laikotarpio, kada gyvavo ši draugystė.
Labai džiugu, jog viena galerijos erdvė
buvo skirta 1939-1944 Lietuvos temai,
lietuvių intelektualų gyvenimui
perkeltųjų asmenų stovykloje

Retrospektyvos
atidaryme : 340
Pokalbiuose:apie 500
Kino retrospektyvoje:
Apie 3200

http://derstandard.at/1363707091868/Ich-binder-Propagandafilmer-des-Gluecks

Parodos
“Krinzinger
projekte“atidaryme:
300

http://www.thegap.at/filmserienstories/artikel
/der-geschmack-des-wassers/

Eksponavimo
laikotarpiu apie 2000

http://www.zeit.de/2013/16/retrospektiveregisseur-jonas-mekas

http://diepresse.com/home/kultur/film/138465
8/Jonas-Mekas_Der-Pate-desAvantgardekinos
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/kultu
r/3283959/werkschau-zu-jonas-mekaswien.story
http://www.profil.at/articles/1314/560/35603
0/operation-schoenheit
http://jugendohnefilm.blogspot.co.at/2013/04/
vom-sehen-der-eigenen-heimat-auf-dem
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Lost Lost Lost (1976)
Lost Lost Lost [Akt 3 &
4] (1976)Notes for
Jerome (1966–
74/78)Notes on the Circus
(1966)
Paradise Not Yet Lost
(1979)
Reminiscences of a
Journey to Lithuania
(1971/72)
Report from Millbrook
(1965/66)Scenes from the
Life of Andy Warhol
(1965–82/90)Self Portrait
(1980)
Song of Avignon (1998)
Song of Avignon (1998)
Street Songs (1966/83)
The Brig (1964)
The First Forty: Cinema
Is Not 100 Years Old. A
Manifesto (1996/2006)
The First Forty: The
Monks of Cinema
(1964/2006)
The First Forty: The Song
of Central Park
(1966/2006)
The First Forty: Warhol
and Maciunas
(1971/2006)
The Song of Assisi (1967)
The Song of Avila (1967–
81/2006)The Song of
Italy (1967)The Song of
Moscow (1970)The Song
of Stockholm (1980)This
Side of Paradise
(1999)Time and Fortune
Vietnam Newsreel (1968)
Walden (Diaries, Notes
and Sketches) (1964-69)
Warhol, Lennon,
Maciunas. ath cannot bite
here
When (1968/2005)
Wien & Mozart (2001)
Zefiro Torna or Scenes
from the

“

Meko kūrybos paroda buvo įtraukta į
Vienoje gegužės 3–5 dienomis vykusio
Ilgojo galerijų savaitgalio programą. Su
Krinzinger galerija surengėme 2 Meko
kūrybos pristatymus Vienos galerijų
specialistams.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-0406-jono-meko-kuryba-pristatomavienoje/98647

Žurnalistas, kritikas, lietuvių literatūros
skleidėjas vokiškai kalbančiose šalyse
Cornelius Hellis pristatė J. Meko
literatūrinę kūrybą ir Claudios Sinnig į
vokiečių kalbą išverstą poezijos rinktinę
„Semeniškių idilės/ Alt ist Dieses, unser
sprechen“Tai buvo pirmas didelis J.
Meko literatūrinės kūrybos pristatymas
Austrijoje.

http://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kultura/austrijos-sostine-nusilenkeavangardinio-kino-krikstateviui-j-mekui.U

Ypatingo dėmesio Vienoje susilaukė
Cornelius Hell išverstos J. Meko
Žmogus be vietos. Nervuoti dienoraščiai
ištraukos, kurios davė daug impulsų
pažvelgti į okupuotos Lietuvos
intelektualų likimą, „Dievo paukštelių“
kelius Europoje ir JAV
Renginiai buvo išsamiai pristatyti
Austrijos, Lietuvos ir Vokietijos
spaudoje, Austrijos televizijoje ir
radijuje, internetinėje žiniasklaidoje.
Pasirodė apie 40 straipsnių,interviu,
televizijos ir radijo interviu.
Synema filmų ir medijų draugija išleido
J. Meko kūrybos antologiją.
Projekto kuratorius: Christoph Gnaedig

http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/jmekas-vienoje/76015
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5.Kristinos Buožytės
filmo „Aurora“peržiūra

Filmcasino Viena
2013-05-03

Marius Jampolskis

Vykdytojai:
Slashfilm festivalis
bendradarbiaujant su LR
kultūros atašė
6. Šiaurės ir Baltijos šalių
filmų savaitėje pristatytas
Algimanto Puipos filmas
„Miegančių drugelių
tvirtovė“
Vykdytojai:
Vienos kultūros ir
edukacijos centras
URANIA, Šiaurės ir
Baltijos šalių ambasados
bendradarbiaujant su LR
kultūros atašė
7. Lietuvos fotografijos
pristatymas fotografijos
albumų mugėje

Kino teatras URANIA
2013-05-05

Vykdytojai:
Jaunojo žiūrovo
„Dschungel Wien“
teatras, Atviro rato teatro
laboratorija ir LR kultūros
atašė

350

110

http://www.skip.at/spezialprogramm/nordisch
e-filmwoche-2013/

http://slashfilmfestival.com/2013/04/slashingeurope-13/
http://kultur-online.net/node/23769
http://www.subtext.at/2013/04/crossingeurope-aurora-vanishing-waves/

Ostlicht fotogalerija
Viena
2013-06-07-2013-06-09

Jonas Staselis
Donatas Stankevičius

Lietuvos fotomeninkų stendas sulaukė
nemažo
galerijų
susidomėjimo,
pritraukė daug lankytojų.
Įvyko Lietuvos fotografijai skirtas
vakaras.
Buvo užmegzta daug naudingų ryšių.
Lietuvos
fotomeninkų
sąjungos
leidiniai buvo įtraukti į Ostlicht
galerijos bibliotekos katalogus.

600

http://www.viennaphotobookfestival.com/

Jaunojo žiūrovo
„Dschungel Wien“ teatras
2013-06-12
2013-06-13
2013-06-14

Eimantas Bareikis, Agnė
Kaktaitė, Giedrius Kiela,
Vytautas
Leistrumas,
Vesta Šumilovaitė, Jonas
Šarkus, Judita Urnikytė ir
Benita Vasauskaitė.

Daugkartinio
nacionalinių
ir
tarptautinių premijų laureato teatro
ATVIRAS RATAS grupės ir austrų
režisieriaus Stephan Rabl. spektaklis“
Nevykėlių klubas“ buvo įtrauktas į
programą „Teatras moksleiviams“
Spektaklis buvo vaidinamas anglų
kalba. Kritikai ir žiūrovai buvo sužavėti
Lietuvos
aktorių
muzikiniais
ir
choreografiniais gebėjimais.

400

http://www.mqw.at/no_cache/programm//pro
grammdetail/the-losers-club-1/

Vykdytojai:
Anzenberger Galerie
Ostlicht Galerie
Lietuvos
fotomeninkų
sąjunga,
Vilniaus
ir
Kauno skyriai
bendradarbiaujant,
LR
ambasada ir LR kultūros
atašė
8.Teatro laboratorijos
„Atviro rato“ spektakliai
„Nevykėlių klubas“

Pirmą kartą į šio, jaunimui skirto
festivalio programą buvo įtrauktas
lietuviškas filmas.
Įvyko gyva diskusija
Filmcasino yra viena žinomiausių ir
labiausiai lankomų bei gilias kino
tradicijas puoselėjančių kino erdvių
Vienoje
Ankstesnėse Šiaurės ir Baltijos šalių
filmų savaitėse Algimanto Puipos ir
Janinos Lapinskaitės filmai buvo
rodomi
su
pasisekimu,
todėl
„Miegančių drugelių tvirtovė“ filmo
pasirinkimas
užtikrino
žiūrovų
segmentą ir pritraukė Austrijoje
neblogai žinomos Jurgos Ivanauskaitės
kūrybos gerbėjus, kurios romano
pagrindu buvo sukurtas šis filmas .

http://www.youtube.com/watch?v=861ef2VX
Xgs
http://at.mfa.lt/index.php?901472696
http://atvirasratas.lt/irasai/teatro-atviras-rataskurybines-keliones-nuo-oslo-iki-vienos/
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9. Rašytojo Sigito
Parulskio kūrybos
pristatymas
Vykdytojai:
Vienos literatų namai
AlteSchmiede,
KulturKontakt
Austria
bendradarbiaujant
su
kultūros atašė

Vienos literatų namai
Alte Schmiede
2013-06-18
Kūrybinės
eseistikos
dirbtuvės
2013-06-19
KulturKontakt sudarytos
antologijos
„Grenzverkehr III“ su S.
Parulskio esė pristatymas

Sigitas Parulskis
Cornelius Hell

2013-06-20
Lietuvos
Respublikos ambasadoje
romano
„Tamsa
ir
partneriai“
pristatymas
lietuvių bendruomenei

2009
m.
Sigitas
Parulskis
laimėjoAustrijos
KulturKontakt
koordinuojamą literatūrinę premiją
Austria Bank literaris ir gavęs rašytojo
rezidenciją,
aktyviai
dalyvavo
edukacinėse programose. S. Parulskio
tekstai buvo išrinkti KulturKontakt
sudarytai ir 2012 m. pabaigoje išleistai
antologijai bei 2013 m. pristatyti keleto
Austrijos miestų skaitytojams.

75

Pranešimas spaudai
http://www.kulturraumklagenfurt.at/default.aspx?SIid=352&LAid=1
&ARid=36976

Birželio 20 d. Lietuvos ambasados
Vienoje renginių salėje surengtas
rašytojo Sigito Parulskio kūrybos
vakaras, kuriame dalyvavo lietuvių
bendruomenė ir Vienoje studijuojantys
lietuvių studentai. Susirinkusiems buvo
pristatytas S. Parulskio romanas
„Tamsa ir partneriai“

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) ir kultūros atašė
indėlis į projektą
1.Paroda „Gintaras
Šiaurės auksas. Gintaro
kelio atradimas“

Projektą inicijavusi
organizacija
Halbturn kultūros
draugija
Burgenlando
federalinė žemė

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data
Halbturn
rūmai
2013-04-182013-10-26

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai
Dalia Dėdinskaitė
Gleb Pyšniak
Vytautas
Buterlevičius

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
Tai - didelis, 12 šalių apjungęs
projektas,
pristatantis
Baltijos
gintaro įvairovę, tautosaką, folklorą.
Buvo parodytas Arvydo Baryso
filmas „Gintaro kelias“, parengtas
Lietuvos tautinio ir archeologinioistorinio
kostiumų
kolekcijos
pristatymas.
Parodos
eksponavimo
metu
Halbturn rūmų parko scenoje įvyko
Dalios Dėdinskaitės ir Gleb Pyšniak
koncertas.
Eksponuoti Palangos gintaro meistrų
gildijos darbai.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius
Apie 120.000

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu
http://burgenland.orf.at/news/stories/2580798
/
http://www.schlosshalbturn.com/wpcontent/uploads/8.Presse/Presse_Ausstellung/
02_Text_zur_Ausstellung2013_Georg_Halbg
ebauer.pdf
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2. Kęstučio
Kasparavičiaus kūrybos
pristatymas Kroatijoje,
Pulos knygų mugėje ir
kūrybinių dirbtuvių
vedimas vaikams

IBIS Grafika

3.
Tarptautinis
kino
festivalis Crossing Europe
Kristinos Buožytės filmo
„Aurora“ pristatymas

Crossing Europe
Festivalis

Pula
Zagrebas
Ivanec
Macinec
Rijeka
2013-04-202013-04-25

Kęstutis
Kasparavičius

Lincas
OK
centras
2013-04-252013-04-28-

Marius
Jampolskis,
Gražina
Arlickaitė

Mirjana Bračko

Kroatijoje vykstantys Kęstučio
Kasparavičiaus knygų vaikams
pristatymai ir piešimo dirbtuvės
susilaukia didžiulio pasisekimo bei
žiniasklaidos dėmesio
Balandžio 19 - 22 dienomis
Kęstutis Kasparavičius su didžiausiu
pasisekimu dalyvavo Pulos vaikų
literatūros knygų mugėje. Balandžio
23 - 25 dienomis Zagrebe, Rijekoje,
Ivanec ir Macinec buvo pristatytos
2011-2012 metais į kroatų kalbą
išverstos K. Kasparavičiaus knygos
„Baltasis
dramblys”,
„Dingęs
paveikslas”,
„Sodininkas
Florencijus”. Visuose renginiuose
dalyvavo ir Kęstučio Kasparavičiaus
kūrybos į kroatų kalbą vertėja
Mirjana Bračko, 2006 m. už
vertimus į kroatų kalbą bei lietuvių
literatūros sklaidą apdovanota Šv.
Jeronimo premija.

Apie 2600

http://www.monitor.hr/clanci/letece-knjigeKęstutisa-kasparaviciusa-ponovno-uhrvatskoj/162052
http://varazdinskevijesti.hr/magazin/Kęstutis-kasparaviciusponovo-u-hrvatskoj.html
http://www.kgz.hr/default.aspx?id=8343
http://www.kgz.hr/default.aspx?id=8313
http://www.pou.hr/hr/index.php/kultura/radio
nice-za-djecu-i-mlade
http://www.glasistre.hr/vijesti/kultura/montelibric-zanimljivi-gosti-predstave-radionice401939
http://www.cropix.hr/index.php?menuid=gall
ery_cropix&gid=31549
http://www.glasistre.hr/vijesti/kultura/kaspara
vicius-sada-ilustriram-samo-svoje-price402330

Lince vykstantis kino festivalis
„Crossing Europe“ dar neseniai
buvo visai nežinomas, tačiau
pastaruoju metu sulaukia vis
daugiau pripažinimo. Tai jaunas,
įdomus, ambicingų tikslų turintis
festivalis.
Su
šiuo
festivaliu
bendradarbiauja Europos šalių kino
forumas „Scanorama“. Lince galima
pamatyti daug įdomių filmų, čia
dalyvauja
daug
svarbių
kinematografijos
asmenybių,
rengiami vertingi susitikimai.
Kristinos Buožytės filmas
„Aurora“ buvo pastebėtas ir dažnai
minėtas žiniasklaidoje.

500

http://kultur-online.net/node/23769
http://www.subtext.at/2013/04/crossingeurope-aurora-vanishing-waves/
http://orf.at/stories/2178183/2178184/
http://www.crossingeurope.at/index.php?id=1
494&L=0&movie=5289

III. Kita veikla (tarpininkavimas ieškant potencialių bendradarbiavimo partnerių; informacinės pažymos apie rezidavimo šalies iniciatyvas;
informacijos apie gerąją praktiką įvairiose kultūros srityse kaupimas ir sisteminimas; analitinių planavimo dokumentų, pozicijų, aktualių siūlymų
rengimas ir pristatymas; aukšto lygio susitikimai su rezidavimo šalies valstybės pareigūnais, ES institucijų pareigūnais, kultūros institucijų
vadovybe; organizuoti ir/ar koordinuoti vadovybės vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); organizuoti ir / ar koordinuoti reziduojamos
šalies žiniasklaidos atstovų, kultūros operatorių vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); su tęstiniu bendradarbiavimu susijusios veiklos
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(stipendijos, rezidencijos, mainai, ilgalaikiai projektai ir pan.); viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida; informacijos kaupimas apie Lietuvai
reikšmingą kultūros paveldą rezidavimo šalyje (šalyse), paveldo sugrąžinimo į Lietuvą projektų įgyvendinimas; Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros darbai; kultūros turizmo produktų sklaida; rezidavimo šalyje Lietuvos kultūrai
nusipelniusių asmenų pristatymas apdovanojimams; pasisakymai ir pranešimai susitikimuose, renginiuose ir konferencijose; interviu žiniasklaidai;
leidybos projektai; edukaciniai projektai; Lietuvos kultūros informacijos centrų kūrimas ir stiprinimas (aukštosios mokyklos, bibliotekos ir kt.) ir
kita).
- Darbas su žiniasklaida Jono Meko projekto pristatymo metu
- Tarpininkavimas rengiant J. Meko antologiją „Bastūnas su kamera“, skyriaus apie J. Meko literatūrinę kūrybą redagavimas
- J. Meko literatūrinės kūrybos pristatymas Austrijos galerijų parodų kuratoriams programoje„Ilgoji galerijų naktis“
- Tarpininkavimas Šiuolaikinio meno mugės VIENNAFAIR meno direktorei Vitai Zaman dėl Lietuvos atstovų dalyvavimo mugėje
- Interviu Burgenlando žemės radijui pristatant projektą „Gintaras Šiaurės auksas. Gintaro kelio atradimas“ ir ilgametį bendradarbiavimą su
Austrijos “Gintaro kelio asociacija
- Tarpininkavimas Vienos menininkų namams „Alte Schmiede“dėl lietuviškos kultūrinės žiniasklaidos fondo komplektavimo
- Rūpinimasis Atkuriamojo Seimo nario Stasio Digrio, jo žmonos Aleksandros ir dukros, pianistės Gražinos Digrytės kapų priežiūra Vienos
Grincingo kapinėse
- Pirmininkavimo prioritetų ir kultūros programos pristatymas Austrijos ES atstovybėje, Austrijos parlamente, Vienos muzikos ir vaizduojamojo
meno universitete, Zalcburgo savivaldybės kultūros skyriuje, Linco savivaldybės kultūros skyriuje, Bratislavos merijoje

__________________
(parašas)

_Lina Kaiser___
(vardas, pavardė)

Pastaba: pasirašytos ataskaitos teikiamos paštu Kultūros ministerijai ir adresuojamos kultūros ministrui. Ataskaitų kopijos, reikšmingesnės
publikacijos žiniasklaidoje ir veiklos kontaktų suvestinės siunčiamos elektroniniu paštu Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėjui.

