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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.
Sisteminis skirtumas tarp JAV ir Europos – JAV kultūros laukas yra veik išimtinai rinkos sąlygomis veikianti sistema. Sistema, kuri organizuota
horizontaliai. JAV nėra Kultūros ministerijos ar institucijos vykdančios kultūros būvio ir/ar sklaidos administravimo, koordinavimo ir finansavimo
funkcijas. Kultūrinės institucijos (išskyrus iš Federalinio biudžeto finansuojamą Vašingtone įsikūrusį Smithsonian institutą) veikia atviroje
konkurencinėje rinkoje – kai kurios institucijos iš dalies yra dotuojamos atskirų teritorinių savivaldų (ne federalinės valdžios), remiamos privataus
korporacinio kapitalo (tai lemia ilgametė kultūros rėmimo tradicija ir kultūrą remiančioms įmonėms taikomos mokestinės lengvatos) ir savanoriškos
bendruomenės narių donorystės (narystės mokestis) dėka.
Tai sąlygoja kultūros institucijų orientaciją pragmatine ir turinio prasme į: a) patrauklius „kasinius“ projektus; b) atpažįstamus, tarptautinę
reputaciją ir simbolinį kapitalą turinčius projektus; c) išorinį finansavimą „atsinešančius“ projektus. Kiti svarbūs aspektai: a) griežtas veiklos
planavimas (veiklos planai neretai sudaromi dešimtmečiui į priekį); b) „visaapimantis sąmatinimas“ – iki menkiausios smulkmenos sudaromas ir
paskaičiuojamas renginio biudžetas (išlaidos-pajamos=pelnas).
Paradoksalu yra tai, kad dėl JAV veikiančios realios kultūrinės rinkos situacijos (kuomet vertikalus dotavimas neveikia ir todėl neįtakoja rinkoje
veikiančių subjektų) – JAV rinkoje kotiruojami kultūriniai produktai įgauna globaliai kotiruojamo produkto statusą. Įsitvirtinimas JAV kultūrinėje
rinkoje vertybine, pragmatine, propagandine ar savos valstybės įvaizdžio kūrimo prasme – tampa daugelio užsienio šalių siekiamybe. Todėl kiekvienai
šaliai tenka konkuruoti dėl JAV kultūrinių institucijų dėmesio.
Konstatuotina, kad, deja, Lietuva ir Lietuvos kultūra JAV nežinoma. Iki šiol nebuvo kryptingai veikiama ar netgi mėginama sudominti ir pristatyti
Lietuvos kultūrą nuomonę formuojančiose JAV institucijose. Plačiau JAV žinomos ar atpažįstamos tik pačiose Jungtinėse Valstijose kūrusios ar iki
šiol kuriančios lietuvių kilmės personalijos (J. Mačiūnas, J. Mekas ir kt.) ar iš Lietuvos kilę žydų kilmės menininkai (Ch. Sutinas, Ben Shahnas ir kt.).
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Bet, vėlgi, jokia konkreti Lietuvos kultūros sritis nėra įgavusi „prekės ženklo“ statuso (kaip pvz. Lietuvos teatras ar Lietuvos šiuolaikinis menas
Europoje).
Kita išskirtinė JAV ypatybė – didelė, organizuota ir ilgas egzilines tradicijas turinti JAV lietuvių bendruomenė. Bendruomenė kultūriškai aktyvi,
bet aktyvumas ir kultūrinė veikla specifinio pobūdžio – išimtinai bendruomeninė, etniškai orientuota ir, dažniausiai, proginė. Bendruomenės rengiami
renginiai skirti bendruomenės poreikiams tenkinti ir nepasiekia (nes programiškai nesiekia) platesnės JAV auditorijos.

Strategijos:
-

aktyvumas ir iniciatyvumas siekiant sudominti JAV kultūros institucijas Lietuvoje (arba užsienyje gyvenančių lietuvių) kuriamais kultūriniais
produktais;
natūrali Lietuvos (arba užsienyje gyvenančių lietuvių) kultūrinių produktų skvarba į JAV institucijų vykdomas programas;
aktyvus dalyvavimas ir įsitvirtinimas ES atstovybės JAV inicijuojamų ar įgyvendinamų programų ir projektų formatuose; bendradarbiavimas rengiant
bendrus regioną pristatančius projektus su Baltijos ir Šiaurės Europos šalimis;
Amerikos lietuvių bendruomenė įtraukimas į Lietuvai strategiškai svarbų šiuolaikinės Lietuvos kultūros pristatymą JAV.

1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:

Projekto
pavadinimas ir
pobūdis (koncertas,
paroda ir pan.) bei
vykdytojas
1.Filmo„Trispalvis”
peržiūra, susitikimas su
režisieriu.
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Projekto
įgyvendinimo vieta
ir data

Sausio 16 d.
LR Ambasada
Vašingtone

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Vytautas V.
Landsbergis

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Apytiksli
s
žiūrovų,
klausytoj
ų,
lankytojų
skaičius
80

Svarbiausi atsiliepimai
žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba
reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu
http://www.urm.lt/lt/naujienos/ambasa
doje-vasingtone-pamineta-laisvesgyneju-diena
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2. Koncertai laisvės
gynėjų dienai paminėti
Ieva Norkutė, Vytautas
V. Landsbergis ir
Ramunė Landsbergienė
(vykdytojas - kultūros
atašė, JAV lietuvių
bendruomenė)

- Sausio 12 d.
John Wesley Village,
Niujorkas
- Sausio 13 d.
LR konsulatas Niujorke
- Sausio 16 d.
Ambasada Vašingtone
- Sausio 17 d.
Pasaulio lietuviu centro
dailes muziejus, Čikaga
- Sausio 18 d.
Pasaulio lietuvių centro
dailės muziejus, Čikaga
- Sausio 18 d,
Bunkeris, Čikaga
- Sausio 19 d.
Marquette parko
Švč.Mergelės Marijos
Gimimo parapijos salė,
Čikaga
- Sausio 22 d.
Lietuvių klubas, St.
Petesburg , Floridos
valstija
- Sausio 25 d.
Šv. Kazimiero
parapijos salė, Los
Andželas
- Sausio 26 d.
Šv. Kazimiero
parapijos salė Los
Andželas

Ievos Norkutė,
Vytautas V.
Landsbergis, Ramunė
Landsbergienė

650

http://www.gyviau.lt/renginiai/vytautas
-v-landsbergis-apie-filmo-pristatymakoncertus-su-ieva-narkute-po-jav-irpenktaja-rudnosiuko-istorijos-knyga/
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3. Opera „Geros
dienos!“ „Prototype“
festivalis, Niujorkas

Sausio 15, 16, 17, 18,
19 d.
HERE teatras Niujorke

(vykdytojas - kultūros
atašė, kūrybinė grupė
„Operomanija
(Vilnius), festivalis
„Prototype“
(Niujorkas)

4. Mindaugo Navako
paroda „The Coat 3“
(vykdytojas - kultūros
atašė, galerija „The
Gardens“(Vilnius)
„Art in General“
(Niujorkas .)

Sausio 24 – kovo 15 d.
„Art in General“
(Niujorkas)

Lina Lapelytė, Vaiva
Grainytė, Rugilė
Barzdziukaitė, Ana
Ablamonova, Svetlana
Bagdonaitė, Liucina
Blazevič, Veronika
CicinskaitėGolovanova, Lina
Dambrauskaitė,
Kristina Svolkinaitė,
Rima Sovienė, Lina
Valionienė, Vida
Valuckienė, Milda
Zapolskaitė, Rita
Račiūnienė, Kęstutis
Pavalkis, Eugenijus
Sabaliauskas

2014 m. sausio 8 – balandžio 18 d. Niujorke
įvyko šiuolaikinės operos teatro festivalis
„Prototype“, kurio metu pristatomi JAV
sukurti inovatoriškiausi ir šiuolaikiškiausi
klasikinės ir post-klasikinės operos
spektakliai. Kasmet festivalyje dalyvauti
kviečiamas vienas užsienyje sukurtas
šiuolaikinės operos spektaklis – būti 2014 m.
festivalio garbės viešnia pakviesta lietuviška
opera „Geros dienos!“.

1300

-

Mindaugo Navako paroda – prestižinės
šiuolaikinio mneo institucijos „Art in
General“ vykdomos Rytų Europos meno
pristatymo programos dalis. Parodoje
menininkas pristatė skulptūrinius objektus.

700

http://www.nytimes.com/2014/01/17/ar
ts/music/lithuanian-cashiers-in-have-agood-day.html?_r=0
http://prototypefestival.org/show/havea-good-day/
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2013/
11/04/lithuanian-opera-rounds-outprototype-festivallineup/?_php=true&_type=blogs&_r=0

http://www.artingeneral.org/exhibitions
/564
http://www.culturecraver.com/e/minda
ugas-navakas-coat-3
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5. Režisierės Giedrės
Beinoriūtės
dokumentinio filmo
„Pokalbiai rimtomis
temomis“
demonstravimas
Skandinavijos šalių
kino festivalyje Los
Andžele
(vykdytojas - kultūros
atašė, Lietuvos garbės
konsulė Kalifornijos
valstijoje,
Skandinavijos šalių
kino festivalis Los
Andžele)

Š.m. sausio 26 d.
Amerikos scenaristų
gildijos kino teatras
(The Writers Guild of
America Theatre,
Beverly Hills, Los
Andželas).

-

Dokumentinis filmas „Pokalbiai rimtomis
temomis”, buvo JAV Kino meno ir mokslo
akademijos „Oskaro“ komiteto išrinktas
kandidatu pretenduoti geriausio filmo
užsienio kalba kategorijoje.
Skandinavijos šalių kino festivalis vyksta
nuo 1999 metų Los Andželo mieste.
Festivalis tikslingai siekia pristatyti
naujausius Skandinavijos šalių kino filmus
JAV kino industrijos profesionalams.
Ypatingas festivalio dėmesys teikiamas šių
šalių kandidatams „Oskarui“ gauti. Šiais
metais pirmą kartą Skandinavijos šalių kino
festivalio Los Andžele istorijoje dalyvauti
pakviestos Baltijos šalys. Festivalio rengėjai
iniciavo specialią „Baltic Film Expo“
programą, kurioje buvo pristatyti Lietuvos,
Latvijos ir Estijos pateikti kandidatai
„Oskaro“ nominacijai gauti.

150

http://www.scandinavianfilmfestivalla.
com/current-schedule.php

6. Deimanto
Narkevičiaus filmo
pristatymas parodoje
„Transit“ New
Museum Niujorke
(vykdytojas - kultūros
atašė, „New Museum“
Niujorkas)

2014 m. sausio 25-26
d.
„New Museum“,
Niujorkas

Deimantas Narkevičius

New Museum Niujorke įvyko tarptautinė
konferencija „Rytų Europos ateitys“.
Konferencijoje dalyvavo ir filmą „Aplankant
Soliarį“ (2007) pristatė Deimantas
Narkevičius.

200

http://www.newmuseum.org/calendar/v
iew/future-of-eastern-europeconference-part-1

New Museum įvykusi mokslinė konferencija
„Rytų Europos ateitys“ surengta atidarant
Rytų ir Centrinės Europos meno parodą
„Kosminio laivo modulio kūrimo ataskaita“.

http://www.newmuseum.org/exhibition
s/view/report-on-the-construction-of-aspaceship-module
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7. Mokslinė
konferencija „Žydai ir
lietuviai po
Holokausto“
(vykdytojas - kultūros
atašė, Žydų mokslinių
tyrimų institutas
(YIVO)

Vasario 13 d.
Žydų mokslinių tyrimų
institutas (YIVO),
Niujorkas

prof. Leonidas
Donskis, prof. Saulius
Sužiedelis, Lietuvos
žydų bendruomenės
pirmininkė Faina
Kukliansky

1925 m. Vilniuje įsteigtas ir 1940 m. į
Niujorką perkeltas Žydų mokslinių tyrimų
institutas (YIVO) surengė mokslinę
konferenciją „Žydai ir lietuviai po
Holokausto“. Konferencija, kurioje buvo
aptariama ir nagrinėjama Lietuvos žydų
istorija ir dabartis, litvakų fenomenas ir
kultūra, sovietų vykdyto Holokausto fakto
neigimo pasekmės Lietuvoje, tarptautinės
litvakų ir tarptautinės lietuvių bendruomenės
bendradarbiavimo perspektyvas.
Konferencijos metu vykusioje diskusijoje
ypatingas dėmesys buvo skirtas aptarti kaip
keitėsi tarpusavio lietuvių ir žydų santykiai
prieš ir po Holokausto, kokios yra
svarbiausios dabartinės problemos ir kaip
tarpusavio lietuvių-žydų santykius suvokia
jaunoji karta.

80

http://yivo.org/events/index.php?tid=20
2&aid=1243
http://www.youtube.com/watch?v=JT7
wgEz-W0g
http://www.algemeiner.com/2014/02/1
3/yivo-lithuania-and-lies-about-theholocaust/
http://www.lithuaniatribune.com/63345
/lithuanian-jewish-relations-discussedat-the-yivo-institute-in-new-york201463345/
http://defendinghistory.com/olgazabludoffs-comment-algemeinerjournal-february-2014-yivosymposium/64504
http://blog.partners4israel.org/2014/02/
israel-lithuania-parallel-dueling.html

8. Kęstučio Vaiginio
kvarteto koncertai
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Vasario 12 d.
LR konsulatas Niujorke
Vasario 18 d.
The American
Chambers of
Commerce,
Vašingtonas

Kęstutis Vaiginis

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga
buvo surengti Kęstučio Vaiginio džiazo
kvarteto koncertai Niujorke ir Vašingtone.

600
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9. Paroda “Fragment of
larger”
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Vasario 12 – kovo 10
d.
LR Konsulatas
Niujorke

-

Parodoje eksponuojami šiuolaikinių
Lietuvos menininkų - Aido Bareikio,
Gintaro Didžiapetrio, Lauros Garbštienės,
Arūno Gudaičio, Kristinos Inčiūraitės,
Donato Jankausko, Patricijos Jurkšaitytės ir
Mariaus Puskunigio, Žilvino Kempino,
Juozo Laivio, Dainiaus Liškevičiaus,
Mindaugo Lukošaičio, Raimundo
Malašausko, Dariaus Mikšio, Deimanto
Narkevičiaus, Mindaugo Navako, Audriaus
Novicko, Artūro Railos, Eglės Rakauskaitės,
Nomedos ir Gedimino Urbonų ir Dariaus
Žiūros kūrinių skaitmeniniai atspaudai.

300

10. Jūratės
Landsbergytės
(fortepijonas) ir
Vytauto Oškinio (fleia)
koncertai Vašingtone ir
Niujorke
(vykdytojas - kultūros
atašė)

- Kovo 11 d.
LR ambasada
Vašingtone

Jūratė Landsbergytė
(fortepijonas) ir
Vytautas Oškinis
(fleia)

Jūratės Landsbergytės (fortepijonas) ir
Vytauto Oškinio (fleia) koncertai buvo skirti
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti. Koncerto metu buvo atlikti
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Juozo
Pakalnio, Volfgango Amadėjaus Mocarto,
Aleksandro Guilmant, Vladimiro Gubos,
Žulio Emilio Massenet kūriniai. Pirmą kartą
atliktas naujas kompozitoriaus Mykolo
Natalevičiaus kūrinys „LA“ skirtas 1991 m.
sausio 13 d. ginant Lietuvos
nepriklausomybę žuvusiai Loretai
Asanavičiūtei atminti.

250

11. Frankofonijos
festivalis – Antano
Sutkaus paroda „J. P.
Sartre’as ir S. de
Beauvoir Lietuvoje“
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Kovo 6 – birželio 20 d.
LR Ambasada
Vašingtone

-

Specialus Frankofonijos festivalio JAV
renginys - Antano Sutkaus paroda paroda
„J. P. Sartre’as ir S. de Beauvoir Lietuvoje“
surengta bendradarbiaujant su Prancūzijos
ambasada Vašingtone.

600

- Kovo 12 d. Šv. Petro
bažnyčia, Niujorkas

http://www.francophoniedc.org/photoexhibit-jean-paul-sartre-simone-debeauvoir-lithuania/
https://www.eventbrite.com/e/exhibitio
n-opening-jean-paul-sartre-simone-debeauvoir-in-lithuania-tickets10754774821
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12. Eglės Gandos
Bogdanienės, Miglės
Lebednykaitės ir
Lauros Pavilonytės
kūriniai iš serijos
„Velti sodai”
eksponuojami
9-oje tarptautinėje
tekstilės bienalė
Filadelfijoje.
(vykdytojas - kultūros
atašė, Lietuvos garbės
konsulė Pensilvanijos)

Kovo 7 – balandžio 26
d.
Snyderman-Works
galerija Filadelfijoje

-

Nuo 1997 metų rengiamoje bienalėje
dalyvauja daugiau nei 50 menininkų iš JAV,
Pietų Korėjos, Lietuvos, Japonijos, Airijos ir
Danijos. Lietuvos menininkai buvo
pakviesti dalyvauti šioje bienalėje po
sėkmingų pasirodymų pernai Filadelfijoje
įvykusiose Lietuvos taikomojo meno
pristatymuose –„LTextile“ ir Filadelfijos
meno muziejaus rengiamame „Craft Show“.
Bienalėje eksponuojami Eglės Gandos
Bogdanienės, Miglės Lebednykaitės ir
Lauros Pavilonytės kūriniai iš serijos „Velti
sodai”.

1500

http://www.snydermanworks.com/exhibitions/9thinternational-fiber-biennial
http://articles.philly.com/2014-0307/news/47975224_1_snydermanworks-galleries-rick-snydermanfiberphiladelphia
http://www.oldcitydistrict.org/events/9t
h-international-fiberbiennial#.U8bQt01OWUk
http://www.paperclips215.com/snyder
man-works-galleries-9th-biennialfibers-exhibition-%E2%80%A2-apreview/
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13. Kino filmų
programos „Kino
inkliuzai“.dalyvavimas
Europos kino
festivalyje Niujorke
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Balandžio 9 d.
Bohemian National
Hall, Niujorkas
Balandžio 12 d.
Museum of Moving
Image, Niujorkas

Lina Kaminskaite–
Jančorienė

Nuo 2008 m. Niujorke rengiamas Europos
Sąjungos šalių kino festivalis. Per šešerius
metus festivalis pritraukė žiūrovus ir
įsitvirtino ankštoje Niujorko kultūrinio
gyvenimo scenoje. Šiųmečio festivalio, kuris
vyko balandžio 2-13 d., pagrindiniu
partneriu ir festivalio programos sudarytoju
sutiko būti prestižinis kino muziejus –
Museum of Moving Image (Judančio vaizdo
muziejus) Niujorke.
Festivalyje pristatyta suskaitmeninta ir
restauruota XX a. Lietuvos dokumentinio
kino filmų programą „Kino inkliuzai“.
Šią programą sudaro filmai: „Neregių žemė“
(rež. A. Stonys), „Senis ir žemė“ (rež. R.
Verba), „Laikas eina per miestą“ (rež. A.
Grikevičius), „Šimtamečių godos“ (rež. R.
Verba), „Kelionė ūkų lankomis“ (rež. H.
Šablevičius), „Juoda dėžė“ (rež. A. Maceina,
1994) ir „Dešimt minučių prieš Ikaro skrydį“
(rež. A. Matelis).
Lietuvos dokumentinio kino filmų programą
pristatė projekto „Kino inkliuzai“ iniciatorė
ir kuratorė Lina Kaminskaitė Jančorienė.

250

http://flavorpill.com/events/panoramaeurope?utm_source=Sailthru&utm_me
dium=email&utm_term=2EDITORIAL
%20%20FLAVORPILL%20REGISTERED
%20MEMBER%20%20NYC&utm_campaign=[NEW%20
DESIGN]%20Events%20Digest&emai
l=sampsey%40gmail.com&utm_param
_city=NYC
http://www.indiewire.com/article/tiredof-toothless-american-comedies-hereare-some-alternatives-from-europe
http://smellslikescreenspirit.com/2014/
04/domestic-life-la-vie-domestiquepanorama-europe-review/
http://www.theepochtimes.com/n3/605
039-panorama-europe-film-festivallooks-to-broader-audiences/
http://blogs.artinfo.com/outtakes/2014/
04/04/miss-violence-greek-discipline/
http://www.7md.lt/kinas/2014-0425/Lietuviu-kino-inkliuzai-Niujorke
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14. Marijos
Olšauskaitės ir Petro
Olšausko paroda „Miss
Bird“
(vykdytojas - kultūros
atašė, galerija „The
Gardens“(Vilnius)
„Art in General“
(Niujorkas .)

Balandžio 19 – gegužės
21 d.
„Art in General“
(Niujorkas)

15. Lietuvos kultūros
pristatymas Europos
sąjungos ambasadų
renginyje „Atviros
durys“.
(vykdytojas - kultūros
atašė)

LR Ambasada
Vašingtone

Marija Olšauskaitė ir
Petras Olšauskas

Parodoje eksponuojama 2013-2014 m.
specialiai šio muziejaus erdvei sukurta
instaliacija ir š.m. pradžioje Niujorke 16 mm
kino kamera nufilmuotas filmas.

700

http://www.artingeneral.org/events/120
0
http://www.artingeneral.org/exhibitions
/556

„Art in General“ įkurta 1981 m. ir yra viena
iš seniausių ir didžiausių pelno nesiekiančių
meno organizacijų Niujorke. Pagrindinė šios
institucijos misija - šiuolaikinių menininkų
kūrybos pristatymas, bendradarbiavimas
kūrinių sukūrime ir tarptautinė menininkų
rezidencijų programa.
Parodos kuratorės: Inesa Pavlovskaitė ir
Gerda Paliušytė.

-

ES ambasados Vašingtone rengia „Atvirų
durų dieną (“Open house“). Renginio metu
kiekviena ambasada pristato savo šalies
kultūrą, tradicijas ir kulinarinį paveldą. Tai
didžiausias ir populiariausias bendras ES
šalių ambasadų renginys JAV.

2300

http://enroute.aircanada.com/en/magazi
ne/milan-s-most-stylish-addressesfrom-pizza-to-prada
http://www.nbcwashington.com/news/l
ocal/Embassies-Open-Doors-to-Public258752251.html#comments
http://www.washingtonian.com/blogs/a
fterhours/where-when-picks/what-todo-this-weekend-may-8-to-11.php
http://www.euopenhouse.org/embassy/
embassy-of-lithuania/
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16. Mariaus Jovaišos
paroda „Neregėta
Kuba“.
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Gegužės 7 – birželio 25
d.
LR Ambasada
Vašingtone

Marius Jovaiša

Mariaus Jovaišos parodos atidaryme
dalyvavo JAV Kongreso nariai,
administracijos atstovai, užsienio šalių
ambasadoriai, demokratinės plėtros srityje
dirbančių JAV nevyriausybinių institutų
vadovai, Ukrainos ir Kubos bendruomenių
atstovai.
Renginio garbės svečiais buvo JAV Senato
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas
Robert Menendez, JAV Kongreso nariai
Ileana Ros-Lehtinen ir Mario Diaz-Balart.

400

http://www.lithuaniatribune.com/67852
/cuban-event-in-the-lithuanianembassy-in-washington-dc-201467852/
http://www.diariodecuba.com/cuba/141
8146946_11718.html
http://www.martinoticias.com/content/
evento-discordia/81876.html

Renginys ambasadoje surengtas kartu su
buvusio JAV Kongreso nario Lincoln DiazBalart vadovaujamu žmogaus teisių institutu
„El Instituto La Rosa Blanca“.

17. VšĮ „Mobili
galerija“ stendas
„National Stationary
Show‘14“, Niujorke
(vykdytojas - kultūros
atašė, VšĮ „Mobili
galerija“)

Gegužės 18-21 d.
“National Stationery
Show” (The Jacob K.
Javits Convention
Center), Niujorkas

Jurgita
Bitinienė

Juospaitytė-

Karu su Marios Jovaišos fotografijomis
buvo pristatytos Kubos fotografo ir rašytojo
Orlando Luis Pardo Lazo nuotraukos iš
Kubos.
Javits centre (Niujorkas) vykusioje
tarptautinėje mugėje „National Stationary
Show‘14“ dalyvavo apie 700 organizacijų iš
viso pasaulio. Galerija iš Lietuvos šiame
renginyje dalyvavo pirmą kartą.
Galerija „Mobili galerija“ pristatė jaunųjų
tapytojų K. Ališauskaitės, E. Karpavičiūtės
ir E. Ulčickaitės kūrybą bei projektą “Artnotebook”.

http://www.nationalstationeryshow.co
m/
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18. Edvino Minkštimo
fortepijoninės muzikos
koncertas. Festivalis
„Europos kultūros
mėnuo“ Vašingtone
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Gegužės 14 d.
Nacionalinė galerija,
Vašingtonas

Edvinas Minkštimas

Prestižinėje Nacionalinės meno galerijos
Vašingtone salėje vykusio koncerto metu
Edvinas Minkštimas atliko Volfgango
Amadėjaus Mocarto (1756 – 1791),
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875 –
1911), Franco Listo (1811 – 1886), Edvino
Minkštimo (g. 1980), Džordžo Geršvino
(1898 – 1937) ir Vince Guaraldi (1928 –
1976) kūrinius.

160

http://www.washingtoncitypaper.com/c
alendar/events/show/32623/

-

http://kultura.lrytas.lt/daile/nacionaline
-dailes-galerija-papilde-jbasanaviciaus-portretas.htm

Edvino Minkštimo koncertas Nacionalinėje
meno galerijoje Vašingtone – Europos
Sąjungos kultūros mėnesio JAV programos
dalis.

19. Kūrinių,
eksponuotų Lietuvos
paviljone 1939 m.
Pasaulinėje parodoje
Niujorke perdavimas
Lietuvos dailės
muziejui.
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Liepos 1 d.
Lietuvos dailės
muziejus, Vilnius

-

Kūrinai eksponuoti Pasaulinėje parodoje
1939 m.. kurioje Lietuva siekė supažindinti
lankytojus su maža valstybe,
besididžiuojančia įspūdinga istorija ir gilias
tradicijas puoselėjančia kultūra. Kaip ir
didžiuma Lietuvos

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/20
14-06-30-ndg-pristatomuosedovanotuose-kuriniuose-is-jav-ir-jbasanaviciaus-portretas/119301/print
http://www.ldm.lt/NDG/dailes_kuriniai
_is_JAV.htm
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20. Architektūros
istoriko dr. Samuel D.
Gruber paskaita
„Vizualusis kadišas.
Burlingtono sinagoga Holokausto atminties
simbolis“.
Renginys skirtas
Lietuvos žydų
genocido aukų
atminimo dienai ir
Vilniaus geto
likvidavimo 70-sioms
metinėms atminti.
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Rugsėjo 23 d.
LR Ambasada
Vašingtone

-

Mokslininkas pristatė neseniai atrastą
unikalią freską esančia Burlingtone
(Vermonto valstija). 1910 metais
Burlingtono žydų bendruomenė sukurti Chai
Adam sinagogos interjero freskas pakvietė
Lietuvos dailininką Ben Zion Black.
Menininkas iš Kauno buvo paprašytas
papuošti interjerą pagal Lietuvoje ir kitose
Rytų Europos šalyse vyravusį medinių
interjerų puošybos stilių. Po kelių
dešimtmečių sinagoga buvo apleista, o
vėliau dalinai perstatyta. Didžioji dalis
freskų buvo sunaikintos. 2012 metais,
vykstant eilinei pastato rekonstrukcijai, buvo
atrasta ir atidengta išlikusi freskos dalis.
Burlingtono sinagogos freska – JAV išlikusi
Lietuvoje ir kitose Rytų Europos šalyse
puoselėtos unikalios sinagogų puošybos
tradicijos dalis, kuri veik visiškai buvo
sunaikinta Europoje Holokausto metu.
Burlingtono gyventojai ir JAV žydų
bendruomenės atstovai siekia šį – bendrą
JAV ir Lietuvos kultūros ir istorijos objektą
- išsaugoti kaip Holokausto atminties
simbolį. Įkurtas Burlingtono sinagogos
freskos išsaugojimo fondas „The Lost Shul
Mural“ (www.lostshulmural.org).

70

http://www.academia.edu/5787558/Ce
nturyOld_Jewish_Murals_Hidden_History_i
n_Vermont_Lithuanian_Mural_Reclai
med_from_Burlington_Apartment
http://samgrubersjewishartmonuments.
blogspot.com/2013/08/1910synagogue-mural-revealed-in.html
http://forward.com/articles/191146/cent
ury-old-jewish-murals-hidden-historyin-vermon/?p=all
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21. Koncertas skirtas
Lietuvos žydų
genocido aukų
atminimo dienai ir
Vilniaus geto
likvidavimo 70-sioms
metinėms atminti.
Boriso Traubo
(smuikas) ir „The
American Virtuosi“
koncertas
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Rugsėjo 23 d.
LR Ambasada
Vašingtone

Borisas Traubas

Tradicinis LR ambasadoje Vašingtone
vykstantis Vilniaus geto likvidavimo metinių
minėjimo sukakties koncertas, kuriame
dalyvauja žydų ir lietuvių bendruomenės,
JAV politikai ir Vašingtone įsikūrusių
diplomatinių atstovybių atstovai. Lietuvos
žydų genocido aukų atminimo dienai
surengtas koncertas, kuriame grojo Lietuvos
Nacionalinio simfoninio orkestro
smuikininkas Borisas Traubas ir ansamblis
The American Virtuosi, kurį sudaro
Borowsky šeimos nariai (Elizabeth
(fortepijonas), Frances (violončelė),
Emmanuel (smuikas), Cecylia (violončelė) ir
Charles (armonikėlė).
Koncerto metu skambėjo Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio, Balio Dvariono,
Leopoldo Godowsky‘io, Fausto Latėno,
Max‘o Bruch‘o ir The American Virtuosi
sukurti kūriniai.

80

http://www.intermusearts.org/news/lith
uanian-violinist-and-the-americanvirtuosi-promote-cultural-and-socialrelations-through-music
http://usa.mfa.lt/usa/lt/naujienos/lietuv
os-respublikos-ambasadoje-vasingtoneivyko-renginiu-ciklas-skirtas-vilniausgeto-likvidavimui-atminti
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22. Tarpininkavimas ir
derybos įgyjant ir
perduodant į Lietuvą
JAV Nacionaliniame
archyve saugomų II-ojo
Pasaulinio karo
Lietuvos teritorijos
aerofotografijų
identifikuojančio
sąvado kopijų.
(vykdytojas - kultūros
atašė)

2014. susis - rugsėjis

-

Į Lietuvą perduotas JAV Nacionaliniame
archyve saugomų II-ojo Pasaulinio karo
Lietuvos teritorijos aerofotografijas
identifikuojatis sąvadas. Šis sąvadas yra itin
reikšmingas Lietuvos istorijos ir kultūros
objektas. Objektas, kurio kopijų padarymas
ir perdavimas į Lietuvą – yra priemonė
Lietuvos istorijos, urbanistikos ir paveldo
tyrinėtojams.
1941-1944 m. nacistinės Vokietijos oro
pajėgos (Luftwaffe) padarė didelės Lietuvos
teritorijos dalies kartografines
aerofotografijas. Po II-ojo Pasaulinio karo
šios unikalios aerofotografijos buvo
sąjungininkų perimtos, įslaptintos ir
perduotos JAV ir D. Britanijos
žvalgybinėms institucijoms. Pastaraisiais
metais aerofotografijos buvo deklasifikuotos
(iš dalies panaikintas grifas „visiškai
slaptai“) ir perkeltos saugoti į JAV
Nacionalinį archyvą (NARA - The National
Archives and Records Administration).
Šiuo metu JAV Nacionaliniame archyve
saugoma keliasdešimt tūkstančių dabartinės
Lietuvos teritorijos aerofotografijų, kurios
pokario metais buvo JAV žvalgybos
institucijų identifikuotos ir aprašytos pagal
kartografinę koordinačių sistemą.

-

-
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23. Paroda „No Home
To Go To: The Story of
Baltic Displaced
Persons, 1944 – 52”
(„Praradę
Tėvynę. Išeivių iš
Baltijos šalių istorija.
1944-1952”.
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Spalio 6 d.
LR Ambasada
Vašingtone

24. Lietuvos
generalinio štabo
pulkininko Antano
Gaušo valstybinių
apdovanojimų
perdavimas Vytauto
Didžiojo karo muziejui
Kaune
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Spalis

-

-

Ši paroda – unikalus projektas, pristatantis
išskirtinį išeivių Baltijos šalių gyvenimą
Vokietijos DP (angl. Displaced Persons perkeltieji asmenys) stovyklose. 2014 m.
sukanka 70 metų, kai iš savo gimtinių
vengdami sovietinių represijų pasitraukė
Baltijos šalių politikos, mokslo ir kultūros
elito atstovai.
Parodoje aktualizuojami pasitraukimo iš
Lietuvos, gyvenimo DP stovyklose ir
tolimesnės emigracijos į kitas šalis etapai.
Kelionės ir buvimo svetur istorija yra
pasakojama per konkrečios lietuvių, estų ar
latvių šeimos gyvenimo svetur istoriją, per
šeimų išsaugotas relikvijas: dienoraščius,
dokumentus ir fotografijas.
Parodą surengta bendromis Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus Čikagoje, Lietuvos
Respublikos diplomatinių atstovybių JAV,
Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių
išeivijos instituto bei lietuvių, latvių ir estų
bendruomenių išeivijoje pastangomis.

700

Tarpininkavimas perduodant Lietuvos
generalinio štabo pulkininko Antano Gaušo
(1901-1964 Čikaga) valstybinius
apdovanojimus Vytauto Didžiojo karo
muziejui Kaune

-

http://en.delfi.lt/lithuania/foreignaffairs/prime-minister-algirdasbutkevicius-visitswashington.d?id=66049418
http://www.vabaeestisona.com/index.p
hp/news-in-english/4414-balticdisplaced-persons-exhibit-inwashington-dc.html

-
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25. Petro Geniušo ir
Liudo Mockūno
koncertas
Atsakingas – kultūros
atašė.
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Spalio 23 d.
LR generalinis
konsulatas Niujorke

Petras Geniušas ir
Liudas Mockūnas

JAV miestuose pristatytas Petro Geniušo
(fortepijonas) ir Liudo Mockūno
(saksofonas) projektas „Jūra miške“.

300

Projektas „Jūra miške“ – tai improvizacija
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio,
Broniaus Kutavičiaus, Felikso Bajoro,
Juliaus Andrejevo kūrinių motyvais.

Spalio 25 d.
LR ambasada
Vašingtone

http://en.delfi.lt/global-lt/ciurlionismusic-revisited-in-washingtondc.d?id=66221812
http://houstonlithuanians.com/Upcomin
g%20Events.html
https://roundtown.com/event/2755188/
Classical-Meets-Jazz-New-Orleans-LA

Spalio 28 d.
Cezanne džiazo klubas
Hiustonas
Spalio 30 d.
Istanbul jazz café, New
Orleans Healing Center
Naujasis Orleanas
26. Šokio teatro
„Dansema“
dalyvavymas „Kids
Euro 2014“ festivalyje
Vašingtone
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Lapkričio 7 d.
Nacionalinis vaikų
muziejus
(Vašingtonas);

Mantas Stabačinskas,
Marius Pinigis, Agnė
Ramanauskaitė,
Gerda Kazakevičiūtė

„Dansema“, parodė spektaklį „Mozaika“
skirtą vaikams iki trejų metų. Spektaklio
sukūrė režisierė ir choreografė Birutė
Banevičiūtė, kuri tyrinėjo mažų vaikų elgesį,
judesius spektaklyje siekdama atskleisti jų
pasaulį per geometrines formas ir
spalvas. „Mozaikoje“ skamba specialiai
šiam spektakliui sukurta kompozitorės Rasos
Dikčienės muzika.

500

Juliaus Ludavičiaus

Ambasadoje atidaryta retrospektyvinė
Niujorke gyvenančio menininko Juliaus
Ludavičiaus tapybos paroda. Parodoje
eksponuojami pastarąjį dešimtmetį sukurti
paveikslai, kuriuos autorius apibudina
vadina semi-abstrakčiais. Anot Juliaus
Ludavičiaus, jo kūrinių „bendra struktūra yra
abstrakti, tačiau detalės, ypač žiūrint iš arti,
yra realistinės, tarsi kokios antros mintys,
abejonės, haliucinacijos, sapnai ar
prisiminimai

100

Lapkričio 8 d.
Sitar meno centras
(Vašingtonas),

http://www.eventbrite.com/e/lithuaniamozaika-tickets-13495688969
http://www.menuspaustuve.lt/lt/menuspaustuve/naujienos/11944-sokioteatro-dansema-ir-menu-spaustuvesrudenines-keliones

Lapkričio 8 d.
LR ambasada
Vašingtone
27. Juliaus Ludavičiaus
tapybos paroda
(vykdytojas - kultūros
atašė)

Gruodžio 8 d.
LR ambasada
Vašingtone

http://1psl.lt/kultura/2014/12/vasington
e-atidaryta-j-ludaviciaus-tapybosparoda
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2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:

Projekto
pavadinimas ir
pobūdis (koncertas,
paroda ir pan.) ir
kultūros atašė
indėlis į projektą
1.Martyno Levickio
koncertinis turas JAV
ir Meksikoje
Atsakingas – turo
organizatoriai

- tarpininkavimas ir
pagalba inicijuojant
projektą 2013 m.
pradžioje, logistika ir
informacijos platinimas

Projektą
inicijavusi
organizacija

Projekto
įgyvendini
mo vieta ir
data

Universal Music
Classics,
Niujorkas
The Music &
Media Partnership
Ltd, Londonas

- 1/10
St. Louis, MO
- 1/12
Kansas City,
MO
- 1/14
Dallas, TX
- 1/15
Houston, TX
- 1/18 –
Portland, OR
- 1/19
Seattle, WA
- 1/21
San Jose, CA
- 1/22
Sacramento,
CA
- 1/23
Anaheim, CA
- 1/26
San Diego,
CA
- 1/28
Mexico City -

Projekte
dalyvavę
Lietuvos
kultūros
veikėjai

Martynas
Levickis

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Tai galėjo būti unikalus jauno
Lietuvos muzikanto pasirodymas
prestižinėse JAV scenose kartu su
pasaulinio garso žvaigžde
smuikininku David Garret.
Tačiau koncertinio turo
organizatoriai Martynui Levickiui
neparūpino atlikėjui būtinos
specialios JAV vizos. Po pirmojo
turo (11 koncertų sausio mėnesį)
atlikėjas nebuvo įleistas į JAV
(todėl kovo mėn. neįvyko JAV
miestuose planuotų 10 koncertų).

Apytikslis
žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų
skaičius

10 000

Svarbiausi atsiliepimai
žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba
reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu

http://www.aladdintheater.com/event/345657-sold-outmusic-gala-night-portland/
http://www.telegraph.co.uk/culture/mu
sic/music-news/10127312/Martynasinterview.html
http://www.heliummagazine.com/strin
gs-chords-evening-david-garrettspecial-guest-martynas/
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania
/paslaptis-isaiskejo-lietuvos-atlikejai-ijav-neileisti-del-konkreciospriezasties.d?id=65219783

19
2. Jaunus Lietuvos
atlikėjus ir
kompozitorius
pristatanti laida
klasikinės muzikos
radijo stotyje WQXR

Kultūros atašė,
WQXR (New
York's Classical
Music
Radio
Station), Muzikos
informacijos
centras (Vilnius)

Vasario 12 d.,

LR
Ambasada
Vašingtone, JAV
lietuvių
skautų
organizacijos

Kovo 7 d.
ambasadoje
vyks skautų
Giedos

-

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant

-

http://www.wqxr.org/#!/story/lithuania
n-independence-day-celebration/

300

http://biciulyste.com/index.php/compo
nent/content/article/2uncategorised/8322-pirmieji-zingsniaii-lietuviskosios-skautybes-simtmeti

Ugne Giedraitis: Panneau
Atliko: Vytautas Giedraitis
(klarnetas); Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestras, Raminta
Šerkšnytė (dirigentė)
Liszt: Piano Concerto No. 2
Atliko: Rokas Valuntonis
(fortepijonas); Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras,
Juozas Domarkas (dirigentas).

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant

3. Vyrų okteto „Tolimi
aidai“ (Los Andželas)
koncertas skirtas Kovo
11 paminėti.

Radijo laidoje skambėjo:
M. K. Čiurlionis: Mažoji Sonata
Rachmaninovas: Sonata No. 2
Atliko: Joris Sodeika (fortepijonas)

Kovo 8 d.
Vašingtono
Bazilikos
Šiluvos
koplyčia

-

Renginio metu įvyko vyrų okteto
„Tolimi aidai“ koncertas, JAV ir
Kanados lietuvių skautų
organizacijų atstovų susitikimas,
skautų veiklos, nuo 1918 m. iki
dabar, fotografijų paroda.

20
4. Baltijos šalių
kamerinio orkestro
„Kremerata Baltica“
koncertinis turas JAV
- tarpininkavimas ir
informacijos platinimas

Turo
organizatoriai:
Nonesuch
Records

Sausio 30 d.
Kaufmann
Concert Hall
(NY),
Vasario 2 d.
Davies
Symphony
Hall (San
Francisco)
Vasario 4 d.
Stude Concert
Hall
(Houston),
Vasario 6 d.
Hill
Auditorium
(Ann Arbor,
MI),
Vasario 7 d.
Harris
Theater
(Chicago, IL),
Vasario 8 d.
Ordway
Center for the
Performing
Arts (St. Paul,
MN),

Orkestre grojo
atlikėjai
Lietuvos: Rasa
VosiliūteMickūnienė,
Džeraldas
Bidva, Rūta
Lipinaitytė,
Dainius
Peseckas, Miglė
Dikšaitienė,
Agnė
Doveikaitė,
Miglė
Serapinaitė,
Indrė
Čepinskienė,
Inga Gylytė,
Danielis
Rubinas, Giedrė
Dirvanauskaitė,
Ūla Ulijona
Žebriunaitė ir
Vidas
Vekerotas.
Koncertuose
dalyvavo ir
pianistas
Andrius Žlabys.

2000

http://www.nonesuch.com/journal/gido
n-kremer-kremerata-baltica-tour-us2014-01-30
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5. Jonyno filmo
„Lošėjas" premjera
JAV – filmas dalyvauja
Santa Barbaros
(Kalifornijos valstija)
kino festivalyje

Santa Barbaros
kino festivalis

- sausio 31 d.
„Metro 4
Theatre”,
Santa
Barbara, CA

-

- vasario 1 d.
20:10 val.
„Metro 4
Theatre”,
Santa
Barbara, CA

- tarpininkavimas ir
informacijos platinimas

Filmas „Lošėjas" pateko į „Rytų
bloko" („Eastern Block")
kategoriją ir varžėsi kartu su
filmais iš Lenkijos, Čekijos,
Rumunijos, Kazachstano ir
Slovėnijos. Filmą publikai pristatė
pagrindinį vaidmenį atlikusi
aktorė, Los Andžele gyvenanti
lietuvių menininko Jono Meko
dukra Oona Mekas.

400

Paskaita „Ambasados veiklos
retrospektyva“ buvo LR
ambasados JAV įsikūrimo
dabartinėse patalpose Vašingtone
90-mečio minėjimo renginių
dalimi. Istorikė A. Briedienė ruošia
monografiją apie LR ambasados
Vašingtone veiklą
Seminarus mados profesionalams
ir studentams vedė Elissa Bloom –
didžiausio JAV rūbų prekybos
tinklo Macy‘s finansuojamo
Filadelfijos mados inkubatoriaus
vykdančioji direktorė.

100

http://sbiff.festivalgenius.com/2014/fil
ms/thegamblerlosejas_ignasjonynas_sb
iff2014
http://www.lfc.lt/en/Page=NewsList&I
D=11036

- vasario 4 d. .
“Metro 4
Theatre”,
Santa
Barbara, CA
6. Istorikės Astos
Petraitytės-Briedienės
paskaita
- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
logistika ir
informacijos platinimas
7. Filadelfijos mados
inkubatoriaus
direktorės Elissa
Bloom seminarai
- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
logistika

LR Ambasada
Vašingtone

Balandžio 29
d.

Astos
PetraitytėsBriedienė

„Mados
infekcija“, JAV
Ambasada
Vilniuje, VDA

Kovo 21 d.
Vilniaus
dailės
akademija

-

Kovo 24 d.
Festivalis
“Mados
infekcija”,
ŠMC

200

http://www.madosinfekcija.lt/?page=ne
ws&language=lt&id=560
http://sickservice.lt/~public/Mados_Inf
ekcijos_Seminaras_2014_programa.pdf
http://www.vda.lt/index.php/pageid/98
9/itemid/36/resid/30/date/2014-03-21

.
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8. Knygos „Children of
Siberia“ pristatymas

LR Ambasada
Vašingtone

Kovo 31 d.,
LR ambasada
Vašingtone

Knygos
sudarytoja Irena
Aras

80

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
logistika

9. Jono Meko filmo
„Reminiscences of a
Journey to Lithuania”
demonstravimas

National Gallery
of Art,
Vašingtonas

Balandžio 4
d. National
Gallery of
Art,
Vašingtone

-

Jono Meko filmas
„Reminiscences of a Journey to
Lithuania” pradėjo Nacionalinėje
meno galerijoje Vašingtone
įvykusį filmų festivalį “Artists,
Amateurs, Alternative Spaces:
Experimental Cinema in Eastern
Europe, 1960-1990”.

160

LR ambasada
Vašingtone

Balandžio 1517 d.

-

-

-

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
logistika ir
informacijos platinimas
10. Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo
komiteto (VLIK)
pirmininko, LR Seimo
nario dr. Kazio Bobelio
archyvo pervežimas ir
persiuntimas į LR
Nacionalinį archyvą
- tarpininkavimas ir
logistika

http://www.alietuvis.com/index.php/co
mponent/k2/item/324-10-ies-metunaryste-nato-ir-65-osios-masiniusovietiniu-tremimu-metines-paminetoslr-ambasadoje-vasingtone
http://www.lithuaniatribune.com/37059
/three-personal-stories-of-lithuanianchildren-deported-to-siberia201337059/
http://www.nga.gov/content/ngaweb/ca
lendar/filmprograms/experimental6090.html?page
Number=1

-
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11. Žilvino Kempino
instaliacija
„Scarecrow“ Sokrato
skulptūrų parke
(Socrates Sculpture
Park)

Socrates
Sculpture Park,
Niujorkas

Gegužės 11 –
rugpjūčio 3 d.

Žilvinas
Kempinas

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
logistika ir
informacijos platinimas

12. Jono Meko filmo
“In the Shadow of the
Light” rodymas
festivalyje
- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
logistika ir
informacijos platinimas

Tai iki šiol didžiausias šiame parke
eksponuojamas meno kūrinys - 80
metrų ilgio, 12 metrų pločio ir 4
metrų aukščio kinetinė skulptūra
sudaryta iš 200 nerūdijančiojo
plieno stulpų sujungtų specialia
paukščių atbaidymui skirta
sidabrine juosta.

10 000

http://www.artinamericamagazine.com/
news-features/previews/forces-ofnature-zilvinas-kempinas/

Sokrato skulptūrų parkas (Socrates
Sculpture Park) - tarptautiniu
mastu pripažintas šiuolaikinio
meno muziejus po atviru dangumi
buvo įkurtas 1986 metais. Tai
vienintelė Niujorko metropolijos
teritorijoje veikianti vieta, kuri
menininkams suteikia galimybę
kurti ir eksponuoti didelio mastelio
skulptūras ar instaliacijas.

National Gallery
of Art,
Vašingtona

Rugpjūčio 3
d.

-

Jono Meko filmas parodytas
Nacionalinės galerijos Vašingtone
rengiamoje nekomercinių filmų
kino programoje

http://socratessculpturepark.org/exhibit
ion/scarecrow/?utm_source=Copy+of+
2014+Spring+Opening&utm_campaig
n=2014+spring+show++ZK+only&utm_medium=email

http://www.theartnewspaper.com/articl
es/Seriously%20scary/32653

70

http://www.nga.gov/content/dam/ngaw
eb/calendar/film/pdfs/2014/ngafilm2014-summer.pdf
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13. Paroda „No Home
To Go To: The Story of
Baltic Displaced
Persons, 1944 – 52”
(„Praradę
Tėvynę. Išeivių iš
Baltijos šalių istorija.
1944-1952”.

Balzeko lietuvių
kultūros muziejus,
Čikaga

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
informacijos platinimas

-

-„-

1 000

http://www.balzekasmuseum.org/

Fotomenininkas
Donatas
Stankevičius

Niujorke vyksta vienas didžiausių
pasaulyje fotografijos meno
festivalių „PhotoVille“. Šį, po
atviru dangumi vykstantį,
nemokamą ir atvirą publikai
festivalį aplanko apie 80 000
lankytojų, pristatoma daugiau nei
300 fotomenininkų kūryba. Donato
Stankevičiaus fotografijų serija
„Seni vairuotojai“ eksponuota
nenaudojamuose jūriniuose
konteineriuose.
Kūriniai „PhotoVille“ festivalio
rengėjų atrinkti pasitelkus Kauno
fotografijos festivalio sukurta
menininkų kūrybą pristatančia
duomenų baze http://folioport.org

5 000+

http://www.photoville.com/2014exhibitions/old-drivers/

Rugpjūčio 23
– rugsėjo 5 d.
Richard J.
Daley Center,
Čikaga

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
informacijos platinimas
14. Fotomenininko
Donato Stankevičius
paroda festivalyje
„PhotoVille“ Niujorke

Rugpjūčio 23
Balzeko
lietuvių
kultūros
muziejus,
Čikaga

„PhotoVille“
festivalis Niujorke

Rugsėjo 1828 d.

Parodos
kuratorius
Mindaugas
Kavaliauskas
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15. Paroda „No Home
To Go To: The Story of
Baltic Displaced
Persons, 1944 – 52”
(„Praradę
Tėvynę. Išeivių iš
Baltijos šalių istorija.
1944-1952”.

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
logistika ir
informacijos platinimas
16. Deimanto
Narkevičiaus
filmas Europa 54°54'25°19' (1997) rodomas
festivalyje Faces of
Eastern Europe: 13
Short Films from 13
Countries in the
European Union

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
logistika ir
informacijos platinimas

Balzeko lietuvių
kultūros muziejus,
Čikaga

Lapkričio 1017 d.
Luteronų
bažnyčia,
Čikaga

-

-„-

120

http://www.balzekasmuseum.org/

Goethe-Institut
Washington,
GoetheForum

lapkričio 24
d.
Vašingtonas

Deimanto
Narkevičius

Deimanto Narkevičiaus Festivalyje
demonstruoti Rytų Europos filmai.
Rinkinį sudarė Oberhauseno
trumpų filmų festivalis.

60+

http://www.euintheus.org/event/facesof-eastern-europe-13-short-films-from13-countries-in-the-european-union/
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17. Boriso Traubo
(smuikas) koncertai
kartu su "The
American Virtuosi"
(Elizabeth, Frances,
Emmanuel ir Cecylia
Borowsky)

Koncertinė
orgnizacija
“Intermuse“

Rugsėjo 18 d.
Calvary
Baptist
Church
Towson,
Merilendo
valstija

Borisas Traubas

Surengti Boriso Traubo (smuikas)
koncertai kartu su ansambliu "The
American Virtuosi"

300

http://patch.com/maryland/broadneck/s
t-margarets-concert-series-kicks-sept21-0
http://events.towson.edu/event/faculty_
recital_cecylia_barczyk_cellobration_4
62#.VJBxuU1uh9A

Rugsėjo 18 d.
St. Margaret's
Episcopal
Church
Annapolis,
Merilendo
valstija

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
logistika ir
informacijos platinimas

http://www.intermusearts.org/borisastraubas.html

Rugsėjo 24 d.
Mount Saint
Mary's
University
Emmitsburg,
Merilendo
valstija
18. Režisieriaus
Mariaus Markevičius
filmas „Kita svajonių
komanda“ dalyvavo
Europos Sąjungos
filmų festivalį
„Euforija“ Los Andžele
(Kalifornijos valstija)
- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
informacijos platinimas

The University of
Southern
California, Los
Andželas

Rugsėjo 20 d.

-

Festivalis surengtas pirmą kartą.
Festivalyje demonstruoti filmai iš
13 ES šalių.

300

http://euphoriafilmfest.com/the-otherdream-team/
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19. Dalios Kuizinienės
paskaita „Pasitraukimo
iš Lietuvos tema išeivių
tekstuose”.

Kultūros atašė ir
Balzeko lietuvių
kultūros muziejus
Čikagoje

lapkričio
d.

LR ambasada
Vašingtone

Spalio 4 d.

15

Dalia
Kuizinienė

Dalia Kuizinienė – skaitė paskaitą
pasitraukimo iš Lietuvos tema
įvairiu laikotarpiu išleistuose
išeivių memuaruose bei
dienoraščiuose. Paskaitoje bus
analizuojama, kaip pasitraukimo iš
Lietuvos tema, gyvenimo
„dypukų“ stovyklose patirtys
atsispindi įvairių generacijų
lietuvių rašytojų novelistikoje ir
romanuose.
Ši paskaita – parodą „Praradę
Tėvynę. Išeivių iš Baltijos šalių
istorija. 1944-1952” palydintis
renginys

80

http://dev.aidas.us/kvieciame-isusitikima-su-docente-dalia-kuiziniene/

Arinos,
Gediminas
Zujus

Bendras Lietuvos atlikėjų (Arina,
Gediminas Zujus) ir JAV
gyvenančių išeivijos atlikėjų
(Kęstutis Stančiauskas ir
Aldegunda) projektas

110

http://www.lrytas.lt/pramogos/muzika/
bliuzo-karaliene-arina-pasirengusiuzkariauti-amerika.htm

-

30

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
informacijos platinimas

20. Atlikėjų - Arinos,
Gedimino Zujaus,
Kęstutis Stančiauskas ir
Aldegundos koncertas

http://www.alietuvis.com/index.php/co
mponent/k2/item/818-prestiziniamecikagos-teatre-ispudingas-gyvo-garsomeninis-projektas-babilonas

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
logistika ir
informacijos platinimas

21. Filmo „Nematomas
Frontas“ peržiūra
- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
informacijos platinimas

Luma Pictures
visual effects
studio, Los
Andželas

Spalio 10 d.

Vincas
Sruoginis
(filmo
režisierius)

-
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22. Juozo Kuraičio
(saksofonas)
dalyvavimas
„European Jazz Meets
Chicago“ festivalyje

Čikagos kultūros
centras, LR
konsulatas
Čikagoje

lapkričio 6 d.

Juozas Kuraitis

- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
informacijos platinimas

23. Režisieriaus Igno
Jonyno vaidybinio
filmas „Lošėjas“
demonstravimas kino
Europos Sąjungos kino
festivalyje Vašingtone
- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant,
informacijos platinimas

II.

Europos Sąjungos
ambasados JAV ir
Amerikos filmų
instituto kino
teatras „AFI
Silver“

Gruodžio 7 ir
10 d.

-

Aštuntajame kasmetiniame
„European Jazz Meets Chicago“
festivalyje lietuvis grojo kartu su
trimis amerikiečiais: Paul
Giallorenzo (pianinas), Albert
Wildeman (bosas) ir Charles
Rumback (būgnai).
Europietiško džiazo koncertuose
grojo muzikantai iš Lenkijos,
Austrijos, Prancūzijos, Norvegijos,
Švedijos ir Vokietijos.

200

Gruodžio 3-20 dienomis
Vašingtone vyko 27-asis Europos
Sąjungos kino festivalis „European
Union Film Showcase“. Festivalį
organizuoja Europos Sąjungos
šalių ambasados
bendradarbiaudamos su Amerikos
filmų institutu.
Festivalyje pristatytas 2013 metais
režisieriaus Igno Jonyno sukurtas
ilgametražis vaidybinis filmas
„Lošėjas“, kuris pretenduoja
atstovauti Lietuvą 2015 m. vasarį
vyksiančiuose 87-uosiuose JAV
kino meno ir mokslo akademijos
„Oskarų“ apdovanojimuose
užsienio filmų kategorijoje.
Filmo seansai vyksta Amerikos
filmų instituto kino teatre „AFI
Silver“.

200

http://www.chicagoreader.com/chicago
/escape-lane-max-nagl-and-jim-bakerdans-les-arbres-juozas-kuraitisquartet/Event?oid=15474125
http://www.umbrellamusic.org/news/eu
ropean-jazz-meets-chicago-2014

http://afi.com/silver/eushowcase/films/t
he_gambler.aspx

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).
III.

Kultūros atašė sudaryta veiklos kontaktų suvestinė (teikiama viešai prieinama informacija tik elektroniniu būdu kaip priedas prie ataskaitos)
Projektų partnerių, bendradarbių, išeivijos kultūros ir meno veikėjų duomenų bazė rezidavimo šalyje (šalyse) (vardas, pavardė, organizacija / veiklos
sritis, pareigos, kontaktiniai duomenys)

IV.

Pastabos ir pasiūlymai
-

dalykinis bendradarbiavimas ir profesionali pagalba LR Ambasadai rengiant viešosios diplomatijos renginius (paskaitos, seminarai ir kiti renginiai);

-

dalykinis bendradarbiavimas ir profesionali pagalba lietuvių bendruomenei rengiant bendruomenės renginius (Vasario 16-os minėjimas, kalendorinės
šventės, bendruomenės renginiai JAV);

-

Kultūros ministro vizitas į Los Andželą, Čikagą ir Madisoną 2014 spalio 7-14 dienomis;

-

Kultūros operatorių vizitai į Lietuvą:
- 2014 m. birželio 1-4 d. Amerikos universiteto Katzen muziejaus Vašingtone direktoriaus ir kuratoriaus Jack Rasmussen vizitas į Vilnių.
Tiriamojo vizito metu Jack‘as Rasmussen‘as susitiko su Lietuvos meno institucijų vadovais, menininkais ir kuratoriais. Susitikimų tikslas – 2015 m.
planuojamas surengti JAV ir Lietuvos šiuolaikinio meno parodinių mainų projektas Vašingtone ir Vilniuje.
- 2014 m. rugsėjo 4-10 d. „Print Center“ Filadelfijoje direktorės ir kuratorės Elizabeth F. Spungen vizitas į Lietuvą. Įvyko Elizabeth F. Spungen
susitikimai su meno institucijų vadovais, Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariais, foto parodų kuratoriais ir fotomenininkais. Susitikimų tikslas –
tiriamojo kelionė dėl Lietuvos fotografijos parodos suorganizavimo „Print Center“ 2015 m.
- 2014 m. gruodžio 5-11 d. Kolumbijos universiteto (Niujorkas) Architektūros laboratorijos direktoriaus ir parodų kuratoriaus dr. Kazį Varnelio
vizitas į Lietuvą. Tiriamojo vizito metu K. Varnelis susitiko su Lietuvos meno institucijų vadovais ir kuratoriais dėl Kazio Varnelio (1917-2010)
personalinės parodos surengimo. Susitikimų metu aptarta parodos koncepcija ir sudarytas projekto vadybos planas. Vilniaus dailės akademijoje skaitė
paskaitų ciklą architektūros ir dizaino studentams; Nacionalinėje dailės galerijoje skaitė paskaitą apie Aleksandros Kašubos kūrybą.
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__________________
(parašas)

______________
(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.

1 priedas
Veiklos kontaktų suvestinė

