Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2012 m. rugsėjo 26 d.
įsakymu Nr. ĮV-633
(Veiklos ataskaitos formos pavyzdys)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Italija, Irma Šimanskytė
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2014 M. LIEPOS – GRUODŽIO MĖN.
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personalijos), galimos Lietuvos kultūros ir meno pristatymo šalyje strategijos; pateikiama informacija, išvados ir siūlymai.
I.

1) 2014 m veiklos apibendrinimas
Lietuva Italijoje 2014 m. buvo pristatoma kaip senos europinės kultūros šalis, turinti gilias istorines kultūrines sąsajas su Italija, tačiau tuo pat metu ir
kaip moderni, kūrybinga ir turtinga šiuolaikinės kultūros šalis. 2014 m. antrajame pusmetyje Italija pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai. Šiuo
pusmečiu didelis dėmesys buvo skiriamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro vizitams į Italiją bei dvišalio bendradarbiavimo ryšiams stiprinti,
Lietuvos kultūros ministrui lankantis svarbiuose Italijos muziejuose, kultūros institucijose bei susitinkant su šių institucijų vadovais. 2014 m. Lietuvos
Respublikos kultūros ministras dalyvavo dviejuose svarbiuose Italijos kaip pirmininkaujančios šalies organizuotuose renginiuose: neformaliajame ES
šalių kultūros ministrų susitikime Turine rugsėjo 23–25 d. bei neformaliajame ES kultūros ir turizmo ministrų susitikime bei Europos turizmo forume
Neapolyje spalio 27–31 d. Be šių susitikimų atskirai LR kultūros ministras taip pat dalyvavo LR kultūros atašė organizuotuose dvišaliuose
susitikimuose su svarbių Italijos kultūros institucijų vadovais: Turino Modernaus ir šiuolaikinio meno muziejaus direktoriumi Danilo Eccher,
Nacionalinio kino muziejaus Turine prezidentu Ugo Nespolo, Neapolio „San Pietro a Majella“ konservatorijos direktore Elsa Evangelista, Romos
nacionalinio etruskų muziejaus „Villa Giulia“ direktore Alfonsina Russo.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro susitikimo su vieno seniausių Italijoje Turino Modernaus ir šiuolaikinio meno muziejaus direktoriumi Danilo
Eccher metu buvo aptartas galimas dvišalis bendradrabiavimas tarp Lietuvos ir Italijos, parodų keitimosi tarp šio muziejaus ir Lietuvos muziejų
galimybės, tartasi dėl bendrų galimų keliašalių projektų įgyvendinimo galimybių, panaudojant ES fondų lėšas.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro susitikimo su Italijos nacionalinio kino muziejaus prezidentu Ugo Nespolo buvo pasidžiaugta, jog su šiuo
muziejumi vystomi glaudūs bendradarbiavimo ryšiai, jame buvo pristatytos Jono Meko, Šarūno Barto filmų retrospektyvos, Lietuvos pirmininkavimo
laikotarpiu 2013 m. – išsami Lietuvos dokumentnių filmų programa bei aptarti nauji galimi tolesnio bendradarbiavimo projektai, vienas kurių - galima
Fluxus ir Jono Meko kolekcijos pristatymo galimybė iš Vilniaus J. Meko vizualiųjų menų centro. Nacionalinis Italijos kino muziejus yra vienas
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didžiausių Europos kino muziejų, įsikūręs aukščiausiame Turino miesto pastate „Mole Antonelliana“. Šį muziejų kasmet aplanko apie 40 000
lankytojų ir jis užima aštuntą vietą tarp lankomiausių muziejų visoje Italijoje.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro susitikimo su Neapolio „San Pietro a Majella“ konservatorijos direktore Elsa Evangelista metu buvo aptartos
glaudesnės Neapolio konservatorijos ir Lietuvos aukštųjų muzikos mokyklų bendradarbiavimo galimybės. Aptarti ne tik galimi studentų mainai, kurių
metu Lietuvos muzikinės bendruomenės nariai galėtų dalyvauti konservatorijos organizuojamuose meistriškumo kursuose, susipažinti su senaisiais
Neapolio konservatorijoje saugomais muzikos instrumentais, bet ir bendri muzikiniai projektai. Neapolio konservatorijos direktorė pažymėjo, jog
jiems būtų ypač įdomu išsamiau susipažinti su giliomis Lietuvos chorinio dainavimo tradicijomis, tuo tarpu Lietuvą konservatorija galėtų išsamiau
supažindinti su garsiosios Neapolio muzikos mokyklos tradicijomis.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro susitikimo su Romos nacionalinio etruskų muziejaus „Villa Giulia“ direktore Alfonsina Russo metu buvo
pasidžiaugta 2012 m. pabaigoje kartu su kitomis Baltijos šalimis šiame muziejuje pristatytu dideliu projektu „Gintaro žemių šviesa: nuo Baltijos iki
Viduržemio jūros“, apjungusiu keliolika renginių bei aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės. 2012 m. Romos nacionaliniame etruskų muziejuje
„Villa Giulia“ buvo atidaryta šiuolaikinės juvelyrikos su gintaru paroda, kurioje pristatyti trylikos Lietuvos juvelyrų darbai. Taip pat vyko Gintaro
keliui skirta konferencija, Marijos Gimbutienės knygų pristatymas, kūrybinė laboratorija bei spektaklis gintaro tema vaikams, koncertai, kalėdinė
mugė, kurioje buvo prekiaujama įvairiais „gintaro industrijos“ gaminiais. Atgarsiai apie šį projektą pasiekė ir Italijos prezidentūrą. 2012 m. pabaigoje
Italijos prezidentas Giorgio Napolitano savo metinėje kalboje diplomatiniam korpusui paminėjo šį renginį kaip bendradarbiavimo tarp šalių pavyzdį.
2014 m. daug dėmesio buvo skirta Kristijono Donelaičio - lietuvių grožinės literatūros pradininko, poemos „Metai“ autoriaus 300-ųjų gimimo metinių
minėjimui. 2014 m. pasirodė itališkas K. Donelaičio „Metų“ vertimas, kurį išleido Italijos leidykla „Edizioni Joker“. Ši knyga labai sėkmingai buvo
pristatyta Pizoje ir Romoje.
Visoje Italijoje 2014 m. buvo pristatomas Lietuvos teatras, menas, muzika, kinas, literatūra. 2014 m. Turine ir Castellamonte’s mieste išsamiai buvo
pristatyta Lietuvos keramika, kur buvo pristatyta net 16-kos lietuvių keramikų - Aldonos Jonuškaitės-Šaltenienės, Remigijaus Sederevičiaus, Ryčio
Jakimavičiaus, Konstancijos Dzimidavičienės, Sigitos Lukošiūnienės, Dalios Laučkaitės-Jakimavičienės, Virginijos Ridikaitės-Laužadienės, Ričardo
Lukošiūno, Valdo Kurkliečio, Kristinos Paulauskaitės, Agnės Šemberaitės, Aldonos Keturakienės, Andriaus Janulaičio, Juozo Lebednyko, Rūtos
Šipalytės, Jolantos Kvašytės - darbų. Pirmą kartą Lietuvos džiazas buvo pristatytas gilias tradicijas turinčiame Vičencos džiazo festivalyje. Jau
tradiciškai Romoje ir L‘Aquiloje - ketvirtąjį kartą LR Ambasados Italijoje ir VšĮ „Musica Vitale“ iniciatyva vyko tarptautinis jaunimo muzikos
festivaliu „Su muzika per Europą“ (Lietuva - Italija), kurio metu koncertavo šio festivalio konkurso nugalėtojai.
Viso per 2014 m. buvo inicijuota ir įgyvendinta per 20 projektų.
Leidybiniai projektai:
2014 m. buvo išleisti Kristijono Donelaičio „Metai“ italų kalba. Poemą „Metai“ išvertė Pizos universiteto doktorantas Adriano Cerri, išleido Italijos
leidykla „Edizioni Joker“. Knygos vertimas ir leidimas buvo paremtas LR kultūros ministerijos (kultūros atašato lėšos) ir BĮ „Tarptautinių kultūros
programų centras“. Itališkai pasirodžiusioje dvikalbėje 300 psl. knygoje publikuojamas ne tik K. Donelaičio poemos „Metai“ vertimas su
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paaiškinimais, bet ir šešių pasakėčių bei trijų vokiečių kalba parašytų K. Donelaičio eilėraščių vertimai į italų kalbą, knygos pabaigoje skelbiama
išsami bibliografija. Įvadą šiam solidžiam itališkam leidimui parašė baltistas prof. Pietro U. Dini.
2014 m. buvo išleistas Italijos teatro žurnalas „Hystrio“, kuriame buvo parengta bei išspausdinta išsami Lietuvos teatro apžvalga. Žurnale išspausdinti
lietuvių autorių Elonos Bajorinienės, Ramunės Balevičiūtės, Giedrės Kabašinskienės, Audronio Liugos, Ramunės Marcinkevičiūtės, Daivos
Šabasevičienės, Helmuto Šabasevičiaus, Andriaus Jevsejevo, Tomos Gudelytės bei italų autorių Lauros Bevione, Stefano Moretti, Stefanios
Bevilacqua ir Roberto Canziani straipsniai apie Lietuvos teatrą, pagrindines Lietuvos teatro asmenybes, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
vaidmenį ugdant Lietuvos teatro mokyklą.
2) Bendroji Italijos kultūros lauko charakteristika
Italijos kultūros laukas pasižymi ypač plačiu kultūros sričių spektru ir didele regionine įvairove. Italų kultūrinis tapatumas yra stipriai susijęs su
kultūros paveldu, archeologija, istorija, senovės pasaulio, katalikų bažnyčios, Renesanso ir Baroko kultūra, kurios tiesioginiais tęsėjais italai save
suvokia. Kadangi Roma yra daugeliu požiūriu europinės civilizacijos lopšys, europinis šios kultūros istorijos matmuo yra svarbus italams. Dėl to jis
yra itin palankus plėtojant ir stiprinant kultūrinį dialogą tarp Italijos ir Lietuvos, kuri daugeliu požiūriu išreiškia priešingą Europos istorijos, geografijos
ir kultūros polių – Italija žymi pietinę ES ribą, Lietuva – rytinę, Roma yra pirmoji krikščioniška Europos valstybė, Lietuva – paskutinė, Lietuva yra
taip pat ir šiauriausias Baroko kultūros židinys. Tokiu būdu tokios kultūrinės jungtys kaip senovės gintaro kelias, bažnyčios istorija ar indoeuropiečių
kalbų istorija yra įdomios ir Italijai, ir Lietuvai taip pat ir dėl savo europinės dimensijos, kuri nėra tokia ryški Lietuvos ryšiuose su kitomis Europos
valstybėmis. Kita vertus, šiuolaikinė Italijos kultūra yra didele dalimi palyginus jaunos, tik XIX a. suvienytos Italijos kultūra, kuriai būdingas
inovatyvumas, smalsumas, domėjimasis pačiais naujausiais kultūrinės ir meninės raiškos būdais. Tokios meno sritys kaip teatras, muzika, kinas,
vaizduojamasis menas, dizainas, literatūra, šiuolaikinis menas sulaukia didelio susidomėjimo vietiniu ir tarptautiniu mastu, taip pat turi joms būdingus
europinio ir pasaulinio masto renginius, kurie patys jau yra tapę kultūros tradicijomis (pvz. Venecijos šiuolaikinio meno bienalė, Venecijos
architektūros bienalė, tarptautinės Turino ir Bolonijos knygų mugės etc.). Todėl kultūros ir meno sričių požiūriu Lietuvos kultūros sklaidą Italijoje
perspektyvu plėtoti ją pristatant specializuotuose kultūros ir meno kontekstuose ir atitinkamuose prestižiškiausiuose renginiuose, nes tokiu būdu
efektyviausiai parodomas aukštas Lietuvos kultūros ir meno lygis ir konkurencingumas.
Regioniniai Italijos kultūros skirtumai yra sąlygoti geografinių, istorinių, politinių ir ekonominių skirtumų. Šiaurės Italija yra artimesnė Europos
kultūrai, labiau ja domisi, dėl didesnių disponuojamų finansinių išteklių turi didesnių galimybių finansuoti kultūros projektus. Romos miestas yra
labiausiai kultūriškai koncentruota ir matomiausia vieta, tačiau pasižyminti sąlygišku uždarumu ir didesnių finansinių išteklių poreikiu. Pietų Italijai
būdingas didesnis atvirumas ir domėjimasis kultūra, tačiau regionas turi ribotas galimybes finansuoti kultūros projektus. Regioniniu požiūriu Lietuvos
kultūros sklaidą Italijoje optimalu vykdyti pagal du prioritetus:
1) Pagal galimybes vykdyti Romoje kultūros projektus siekiant didesnio matomumo;
2) Šiaurės ir Pietų Italijoje vykdyti kultūros sklaidos projektus, kurie arba yra specializuoti tam tikroje atskiroje kultūros srityje arba perspektyvoje gali
sudominti kitų Italijos miestų, taip pat ir Romos, auditoriją.
3) Atskirų kultūros sričių analizė:
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Teatras. Labiausiai visoje Italijoje įsitvirtinusi Lietuvos kultūros sritis. Per metus Italijoje vidutiniškai įvyksta apie 6 ir daugiau Lietuvos teatro
pristatymų beveik 100 proc. už italų pinigus. Nuo 2012 m. Eimuntas Nekrošius paskirtas prestižinio Vičencos klasikinių spektaklių ciklo (Ciclo di
Spettacoli Classici) meno vadovu. Vien 2011 m. E. Nekrošius su teatru Italijoje viešėjo 4 kartus, O. Koršunovas – 2 kartus, be to, ir E. Nekrošius, ir
O. Koršunovas vedė kūrybines dirbtuves jauniesiems Italijos aktoriams ir režisieriams. 2012 m. E. Nekrošius viešėjo 8 kartus, įvyko net dvi
tarptautinės jo premjeros – spektaklio „Dieviškoji komedija“ premjera Brindisi mieste 2012 m. gegužės 22 ir 23 d. bei „Dieviškoji komedija. Rojus“
premjera Vičencos olimpiniame teatre rugsėjo 21-25 d. Iš viso 2012 m. E. Nekrošiaus spektakliai buvo parodyti net 19 kartų. 2013 m. O. Koršunovas
Italijoje viešėjo 2 kartus bei vedė kūrybines dirbtuves jauniesiems aktoriams, E.Nekrošius – 3 kartus, tarp kurių buvo ir E.Nekrošiaus pasaulinė
premjera „Jobo knyga“ Vičencos olimpiniame teatre rugsėjo 20-22 d. bei šešias dienas trukusi teatro laboratorija. 2014 m. O. Koršunovas vedė
kūrybines dirbtuves prestižiškiausiame Italijoje teatrui skirtų renginių – Venecijos teatro bienalėje, jo spektaklis „Winter“ buvo parodytas Luccoje.
2014 m. Italijoje buvo rodomas ir Rimo Tumino režisuotas spektaklis „Dėdė Vania“.
Gintaras. Lietuva kaip teritorija gintaro kelio dėka buvo susijusi su Romos imperija ir kitomis antikinėmis civilizacijomis prekybiniais ryšiais. Nors
archeologų diskusijose labai tikslai nesutariama koks tiksliai buvo pradinis gintaro kelio etapas rytų Baltijos pakrantėse, tačiau vieningai sutariama, jog
Italija visada išliko pietiniu gintaro prekybos tašku. Šiandieninėje Italijoje Baltijos jūrų gintaras italų yra labai vertinamas, tai kompleksinė Lietuvos ir
Italijos žemes jungusios istorijos dalis. Gintaro kelio, jungusio baltų žemes su Italija, populiarinimas Italijoje ypač perspektyvus. Tai parodė 2012 m.
pabaigoje kartu su kitomis Baltijos šalimis viename svarbiausių Romos muziejų - nacionaliniame etruskų muziejuje „Villa Giulia“ pristatytas didelis
projektas „Gintaro žemių šviesa: nuo Baltijos iki Viduržemio jūros“, apjungęs keliolika renginių: šiuolaikinės juvelyrikos su gintaru parodą, kurioje
buvo pristatyti 13-kos Lietuvos juvelyrų darbai, Gintaro keliui skirtą konferenciją, Marijos Gimbutienės knygų pristatymą, kūrybinę laboratoriją bei
spektaklį gintaro tema vaikams, koncertus, kalėdinę mugę, kurioje buvo prekiaujama įvairiais „gintaro industrijos“ gaminiais. Atgarsiai apie šį projektą
pasiekė ir Italijos prezidentūrą. 2012 m. pabaigoje Italijos prezidentas Giorgio Napolitano savo metinėje kalboje diplomatiniam korpusui paminėjo šį
renginį kaip bendradarbiavimo tarp šalių pavyzdį. Romoje, kur metinių renginių pasiūla yra ypač gausi, šio renginio išskyrimas rodo, jog gintaro tema
Italijoje, ypač Romoje (žinoma, ir įvairiuose kituose Italijos miestuose) yra labai perspektyvi. Gintaras turėtų būti pristatomas ne tik kaip
archeologijos, istorijos dalis, jungusi viena nuo kitos nutolusias teritorijas, bet ir kaip šiuolaikinė kūrybinė industrija.
Šiuolaikinis menas ir vaizduojamoji dailė. Pasaulinio šiuolaikinio meno kontekste yra labai svarbu, jog Lietuva dalyvauja tarptautinėje Venecijos
meno bienalėje. Lietuvos kaip gyvybingos šiuolaikinio meno scenos pristatymas šioje bienalėje yra sėkmingas, nes Lietuva kaip nei viena kita šalis jau
turi 4 specialiuosius žiuri paminėjimus už savo paviljoną. Sėkmingas Lietuvos dalyvavimas Venecijoje labai vaisingai atsiliepia ir šiuolaikinio meno
struktūroms kituose Italijos miestuose. Romoje jaučiamas susidomėjimas Lietuvos šiuolaikiniu menu. Šiame mieste aktyviai veikiantis šiuolaikinio
meno fondas „Nomas Foundation“ kviečiasi lietuvių kuratorius bei eksponuoja šiuolaikinių Lietuvos menininkų darbus. Florencijos šiuolaikinio meno
filmų festivalis „Lo scermo dell’Arte Film Festival“ 2013 m. daug dėmesio skyrė Lietuvos menininkams. Iš šiuolaikinio meno atstovų Italijoje
žinomiausias yra Deimantas Narkevičius. Jo darbai beveik kiekvienais metais rodomi įvairiuose Italijos muziejuose. 2013 m. Florencijos muziejuje
„Marino Marini“ buvo pristatyta personalinė D. Narkevičiaus kūrybos paroda „Nuo pradžių“ rugsėjo 21 d. – lapkričio 23 d. 2014 m. jo kūryba buvo
pistatyta Bolzano šiuolaikiniame meno muziejuje „Museion“ 2014 m. rugsėjo 27 d. – 2015 m. sausio 11 d.
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Kalbant apie vaizduojamąją dailę būtų prasminga išnaudoti istorines Lietuvos dailės sąsajas su Italija, pavyzdžiui, Pranciškaus Smuglevičiaus ryšiams
su Roma. Ypač perspektyvūs dailės žanrai: tekstilė, grafika, iliustracijos vaikams. 2012 m. Genujos Sant’Agostino muziejuje organizuota lietuvių
kryždirbystės paroda „Gyvybės medis: lietuvių kryždirbystė ir kryžių simbolika“ parodė, jog italams įdomi ir lietuvių tradicinė religinė skulptūra –
kryždirbystė.
Lietuva Italijoje yra įsitvirtinusi kaip šalis, turinti gilias bei gyvybingas iliustracijų kūrimo tradicijas bei pati tampa traukos šalimi šiame kontekste.
Lietuvos iliustracijų meno žinomumui Italijoje labai daug įtakos turėjo Lietuvos kaip garbės viešnios pristatymas 2011 m. tarptautinėje Bolonijos
vaikų knygų mugėje. Kitas tarptautiniu mastu žinomas vaikų knygų iliustracijoms skirtas renginys yra Sàrmede’s tarptautinė vaikų iliustracijų paroda
„Fantazijos vaizdai“ („Le Immagini della Fantasia“). Lietuvai būtų strategiškai svarbu dalyvauti šiame renginyje ateityje. Atkreiptinas dėmesys, jog
šioje parodoje Lietuvai ir jos iliustratoriams išskirtinis dėmesys buvo skirtas 1989 m. Galima sakyti, jog tai buvo vienas pirmųjų išsamių Lietuvos, kuri
kaip valstybė de facto buvo atkurta 1990 m., kultūros pristatymo projektų Italijoje.
Muzika. Muzikos srityje būtų prasminga Lietuvai prisistatyti džiazo festivaliuose. Iki 2011 m. Italijoje džiazo renginiai, festivaliai nebuvo išnaudoti.
Pavyzdžiui, 2012 m. pirmą kartą gilias tradicijas turinčiame Romos džiazo festivalyje buvo pristatyta Lietuvos džiazo grupė. 2014 m. pirmą kartą
gilias tradicijas turinčiame Vičencos džiazo festivalyje buvo pristatyta jauna Lietuvos džiazo grupė „Sielos ūsai“.
Sakralinės muzikos pristatymai Italijoje - taip pat labai perspektyvūs, Romos bažnyčios yra pagrindinės sakralinės muzikos bei giesmių koncertų
scenos. Iš sakralinės muzikos atlikėjų Lietuvoje jaučiamas ypač didelis poreikis koncertuoti būtent Italijos bažnyčiose. Šią nišą galima būtų išnaudoti,
nes paprastai, pavyzdžiui, Lietuvos chorai, jau turi finansavimą kelionės ir pragyvenimo išlaidoms.
Kita Italijoje dar neišnaudota ir perspektyvi sritis – lietuvių kompozitorių kūrybos sklaida. 2013 m. organizuotas pianisto Gabrieliaus Aleknos rečitalis
Romoje, kurio programoje buvo Vytauto Bacevičiaus ir jo sesers Gražynos Bacewicz kūriniai, parodė, jog lietuvių kompozitorių kūryba Italijos
publikai yra labai įdomi ir intriguojanti. Kitas 2013 m. sėkmingai vykęs muzikos renginys, kuriame buvo pristatytas Lietuvos kompozitorius Vykintas
Baltakas – Milano muzikos festivalis. Be M.K.Čiurlionio muzikinių kūrinių, italams įdomu ir šiuolaikinių kompozitorių kūryba. 2014 m. pradėtas
įgyvendinti Milane gyvenančios kompozitorės Justės Janulytės kūrinių pristatymo projektas, kuris bus įgyvendintas 2015 m. kovo mėn.
Literatūra. Kalbant apie lietuvių literatūros sklaidą ketverių metų kultūros atašė darbo patirtis parodė, jog organizuojant lietuvių literatūros
pristatymus, vienintelis racionalus ir efektingas būdas skleisti lietuvių literatūrą Italijoje yra dalyvavimas Italijos knygų mugėse bei specializuotuose
literatūros festivaliuose ir pan., tai yra, labai svarbu integruotis į reziduojamoje šalyje esančias stambias struktūras, kurios garantuoja auditoriją, perima
viešuosius ryšius bei suteikia tam tikrą prestižą pačiam autoriui-dalyviui. Knygų mugė kaip ir bet kuris kitas specializuotas renginys sutraukia visus tos
srities profesionalus į vieną vietą, todėl yra žymiai lengviau būti matomiems tarp potencialių leidėjų bei patiems ieškoti naujų kontaktų. Nuolatinis
dėmesys leidėjams, ryšio palaikymas bei laiku ir naujos kokybiškai bei profesionaliai parengtos informacijos pateikimas leidėjams, manau, paskatintų
lietuvių autorių leidybą Italijoje. Šiame kontekste dalyvavimas tarptautinėje Turino knygų mugėje (Lietuva tarptautinėje Turino knygų mugėje
dalyvavo 2006, 2007 ir 2008 metais, o 2007 m. šioje mugėje dalyvavo garbės viešnios teisėmis), yra labai svarbus, nes tai yra didžiausia ir svarbiausia
Italijoje knygų mugė, skirta literatūrai ir kultūrai bendrai. Taip pat labai svarbi yra tarptautinė Bolonijos vaikų knygų mugė, kurioje Lietuva sėkmingai
dalyvauja jau kelerius metus, o 2011 m. šioje mugėje dalyvavo garbės viešnios teisėmis. Pavyzdžiui, 2013 m. Turino knygų mugė sutraukė rekordinį
lankytojų skaičių – 330 000 lankytojų. Tai jau kelerius metus daugiausiai Europoje lankytojų pritraukianti knygų mugė, tame tarpe ir už didžiausią
plotu Frankfurto knygų mugę.
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2013 m. literatūros premijų „Giuseppe Acerbi“ bei „Vittoria Samarelli“ teikimas yra susijęs su Lietuvos dalyvavimu knygų mugėse, nes tai palengvina
lietuvių autorių pristatymą bei naujų suinteresuotų leidėjų paiešką. Sąlyga premijoms – pakankamas kiekis lietuvių literatūros kūrinių, išverstų į italų
kalbą. Iš pateikto lietuvių literatūros vertimų sąrašo komisija atrinko po tris kūrinius, iš kurių italų skaitytojai balsuodami išrinko premijos laureatus.
Reguliarus Lietuvos dalyvavimas Italijos tarptautinėse knygų mugėse būtų labai svarbus lietuvių literatūros sklaidai, vertimų skatinimui, potencialių
leidėjų paieškai. Lietuvos indėlis į šią sritį yra didelis, dėl to būtų labai svarbu jį palaikyti ir tęsti.
2014 m. Lietuvos literatūra pirmą kartą buvo pristatyta daug žiūrovų pritraukiančiame Sardinijos literatūros festivalyje „Pasakojimų sala“. Šiame
festivalyje buvo pristatyta Sigito Parulskio kūryba. 2014 m. taip pat buvo dalyvauta Genujos poezijos festivalyje, jame pristatyta Kornelijaus Platelio
kūryba, Vičenzos poezijos festivalyje, kuriame buvo pristatyta Gintaro Grajausko kūryba. 2014 m. taip pat pradėtas bendradarbiavimas su viena
geriausia Italijoje – Venecijos universiteto Komparatyvistinių studijų katedra bei pradėtas įgyvendinti projektas „Phonodia“, skirtas šiuolaikinės
poezijos pristatymui: http://phonodia.unive.it/people/gintaras-grajauskas/
Dizainas. Lietuvos dizaineriai sėkmingai dalyvauja vienoje didžiausių pasaulyje baldų ir dizaino mugių Milane „Salone Internazionale del Mobile“.
Pavyzdžiui, 2013 m. šioje mugėje buvo pristatytas Vilniaus dailės akademijos studentės Živilės Lukšytės sukurtas stalo šviestuvas „Light Stick“, kurį
masinei gamybai įsigijo italų šviestuvų kompanija „Status“. Šioje mugėje ir ankstesniais metais Lietuvių dizaineriai sėkmingai pristatė savo darbus.
Sugebėjimas išsiskirti iš tikrai didelę pasiūlą turinčios baldų ir dizaino mugės rodo Lietuvos dizaino perspektyvumą. Tačiau ne visada mugėje, kurios
plotas yra 142 tūkst. kvadr. metrų ir kurioje dalyvauja vidutiniškai apie 1300 kompanijų, pavyksta išsiskirti ir būti matomiems. Todėl jaunam
Lietuvos dizaino sektoriui yra prasminga dalyvauti šioje ir kitose Italijos dizainui skirtose mugėse, kaip pavyzdžiui, Turino dizaino mugė „Operae“
(Lietuvos dizainas išsamiai joje buvo pristatytas 2012 m.), kurios savo plotu nėra tokios didelės, tačiau nemažiau lankomos, ir kuriose pristatomų
dizaino objektų matomumas yra didelis.
Kinas. Italijoje iki šiol išsamiai Lietuvos kinas buvo pristatytas 2007 metais, kuomet Lietuva dalyvavo garbės viešnios teisėmis tarptautinėje Turino
knygų mugėje bei 2008 metais Florencijos dokumentinių filmų festivalyje, kuomet Baltijos šalims buvo skirtas ypatingas dėmesys. 2013 m. Italijos
nacionaliniame kino muziejuje Turine buvo pristatyta Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai parengta išsami Lietuvos dokumentinių
filmų programa „Kino inkliuzai“ (rengėjas VšĮ. „Meno avilys“), kuri taip pat bendradarbiaujant su LR kultūros atašė buvo subtitruota italų kalba. 2014
m. Lietuvos dokumentinių filmų programa buvo pristatyta Bolonijos Cinetecoje. Atetityje reikėtų tęsti pradėtą teminę ir kompleksinę Lietuvos kino
pristatymo programą pagrindinėse šalies skirtingų miestų kino institucijose. 2014 m. Italijos kino platintojai įsigijo Lietuvos režisieriaus Igno Jonyno
filmo „Lošėjas“ rodymo teises. Šis filmas buvo rodomas Romos ir Milano kino teatruose bei sulaukė palankaus kino kritikų bei žiūrovų įvertinimo.
Architektūra ir paveldas. Istorinės architektūros ir paveldo sąsajos su Lietuva yra viena iš pagrindinių italų traukos į Lietuvą priežasčių, nes italai
gerai jaučiasi toje erdvėje, kuri jiems yra artima. Įvairios parodos ir kiti renginiai, susiję su architektūra, italų architektų statytomis Vilniaus ir kt.
miestų bažnyčiomis, Baroku ir pan. būtų labai perspektyvios. Lietuvai, turinčiai puikių architektų ir jau išgarsėjusiai tarptautiniame kontekste, būtų
ypač svarbu pradėti dalyvauti Venecijos architektūros bienalėje, kurioje savo paviljonus jau keletą metų turi Latvija ir Estija.
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Informacija apie Lietuvos institucijų tiesiogiai Italijoje organizuotus Lietuvos kultūros pristatymus:
O. Koršunovo vedamos kūrybinės dirbtuvės Venecijos teatro bienalėje bei A. Čechovo kūrinio „Žuvėdra“ pristatymas publikai:
Kūrybinės dirbtuvės vyko rugpjūčio 4–10 d.
Spektaklio pristatymas – rugpjūčio 10 d.
Rugpjūčio 8 d. vyko Oskaro Koršunovo ir garsaus britų dramaturgo Marko Ravenhillo susitikimas su publika.
Igno Jonyno filmo „Lošėjas“ pristatymas Milano kino teatre per Italijos kino platinimo kompanijas:
Oficiali filmo „Lošėjas“ Italijoje pasirodymo data: 2014 m. birželio 12 d.
Lietuvių dailininkų tapybos plenero „Šviesos spalva“ paroda Italijoje:
Rugsėjo 22-27 d. šalia Perudžos esančioje „Villa Poggiolo“.
Organizatorius: VšĮ meno galerija „Menų tiltas“.
Šiuolaikinio meno paroda Bolzane „Soleil politique. The museum between light and shadow“, kurioje pristatomi ir Deimanto Narkevičiaus
darbai
Rugsėjo 27 d. – sausio 11 d.
Parodos kuratorius: Pierre Bal-Blanc, organizatorius: Bolzano šiuolaikinis meno muziejus „Museion“.
Lietuvos kamerinio orkestro ir orkestro meno vadovo, Kremonoje gyvenančio žymaus smuikininko ir dirigento Sergejaus Krylovo, gastrolės
Italijoje:
Lapkričio 3 d. Mestrėje, teatre „Teatro Toniolo“, lapkričio 4 d. Sondalo savivaldybės rūmuose „Palazzetto Comunale“, lapkričio 5 d. Neapolyje,
koncertų salėje „Auditorium Castel Sant'Elmo“, lapkričio 6 d. Romoje, teatre „Teatro Olimpico“.
I. Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai
1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų kopijos el.
formatu
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Sigito Parulskio
kūrybos pristatymas
Sardinijos literatūros
festivalyje
„Pasakojimų sala“
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje
bendradarbiaujant su
Sardinijos literatūros
festivaliu „Pasakojimų
sala“.

Gavoi miestas, centrinė
miesto aikštė, liepos 5
d.

Rašytojas Sigitas
Parulskis,
Irma Šimanskytė,
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje,
Irina Dvizova,
vertėja.

Vieno žymiausių lietuvių
literatūros rašytojo – Sigito
Parulskio kūrybos sklaida.

Pristatyme
dalyvavo apie 1000
žmonių.

Atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje:
http://www.libreriamo.it/a/8169/sigitas-parulskisla-letteratura-e-quando-un-fatto-o-un-eventoassumono-un-valore-culturale.aspx
Informacija Lietuvos žiniasklaidoje:
http://1psl.lt/kultura/2014/07/s-parulskio-kurybabus-pristatyta-sardinijos-literaturos-festivalyje;
http://www.delfi.lt/pramogos/kultura/s-parulskiokuryba-pristatoma-italijoje.d?id=65203745;
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuviai-svetur/sparulskio-kuryba-sardinijos-festivalyje/182989;
http://www.knygupalepe.lt/sigito-parulskiokuryba-bus-pristatyta-sardinijoje/.
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Lietuvos
dokumentinių filmų
programos
pristatymas
Bolonijoje
Organizatoriai:
Cineteca Bologna,
LR kultūros atašė
Italijoje,
VšĮ „Meno avilys“.

Cineteca Bologna,
„Cinema Lumière“
kino salė, Bolonija,
liepos 5 d.

Kinotyrininkės Lina
Černiauskaitė ir
Lina KaminskaitėJančorienė.

Lietuvių dokumentinio kino
aukso fondo populiarinimas.
Filmų
programa
„Kino
inkliuzai“ buvo specialiai
parengta
Lietuvos
pirmininkavimo
Europos
Sąjungos Tarybai proga. Ją
parengė VšĮ „Meno avilys“,
bendradarbiaudama
su
Lietuvos
Respublikos
Kultūros
bei
Užsienio
reikalų ministerijomis.
Filmų programą sudaro
restauruoti
žymiausių
Lietuvos dokumentinio kino
kūrėjų filmai. Bolonijoje
buvo parodyti šie filmai:
Roberto
Verbos
„Šimtamečių godos“ (1969),
Almanto
Grikevičiaus
„Laikas eina per miestą“
(1966),
Henriko
Šablevičiaus „Kelionė ūkų
lankomis“ (1973), Audriaus
Stonio „Neregių žemė“
(1992).

„Cinema Lumière“
kino salė, talpinanti
144 žmones, buvo
beveik pilna.

Informacija skelbta:
http://www.cinetecadibologna.it/evp_documentari
2014/programmazione/app_6035/from_2014-0705/h_1730;
http://quinlan.it/2014/07/07/cinema-ritrovato2014-bilancio/;
http://www.tafter.it/2014/06/26/bologna-ilcinema-ritrovato-dal-28-giugno-al-5-luglio/.
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Jaunųjų muzikantų
Vytauto Giedraičio
(klarnetas) ir Roko
Valuntonio (pianinas)
koncertas.
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
bendradarbiaujant su
Castellamonte miesto
savivaldybe

Koncertų salė „Casa
della musica“,
Castellamonte miestas,
Piemonto regionas,
rugpjūčio 31 d.

Vytautas Giedraitis
(klarnetas), Rokas
Valuntonis
(pianinas).

Gabių jaunųjų Lietuvos
muzikantų populiarinimas ir
skatinimas.

Salė, talpinanti apie
100 žmonių, buvo
pilna.
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Lietuvos pristatymas
Marco Scacchi
festivalyje Italijoje

Lazio regiono Gallese
miestelis, Marco
Scacchi muziejus,
spalio 4 d.

Rūta Vosyliūtė
(vokalas) , Nijolė
Dororėja Beniušytė
(klavesinas), Irma
Šimanskytė, LR
kultūros atašė
Italijoje

Lazio regiono Gallese
miestelyje vykstančiame
senosios muzikos
festivalyje, skirtame šiame
miestelyje gimusiam italų
muzikui ir teoretikui Marco
Scacchi atminti ir
populiarinti, šiais metais
koncertavo ir dvi lietuvės –
Rūta Vosyliūtė (vokalas) ir
Nijolė Dororėja Beniušytė
(klavesinas).
Nijolė Dorotėja Beniušytė,
Rūta Vosyliūtė kartu su
Luigi Tufano (traversas) ir
Giovanna Barbati (viola da
gamba) susibūrė į Baroko
muzikos ansamblį „Réunion
de Musiciens“.
Gallese miestelio meras
Danilo Piersanti prieš
koncertą pasidžiaugė labai
sėkminga ir įspūdinga
kelione į Lietuvą gegužės
mėn., kur dalyvavo
konferencijoje „LietuvaItalija: šimtmečių ryšiai“,
užmegztais
bendradarbiavimo ryšiais su
Nacionaliniu muziejumi
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų
rūmai, Dailės akademija bei
Kelmės miesto savivaldybe,
su kuria jau pradėta tartis dėl
šių miestų giminiavimosi.

Salė, talpinanti apie
150 žmonių, buvo
apypilnė.

Atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje:
http://www.altolazionotizie.it/news_locali/bassoviterbese/gallese/gallese-successo-il-4-ottobreper-la-prima-serata-del-weekend-dedicato-alfestival-marco-scacchi_41770.php.
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Marco Scacchi (1602-1662)
vardu pavadintas festivalis
šiais metais vyko jau XIVąjį kartą. Festivalio meninė
vadovė profesorė ir
dainininkė Cristina Miatello.
Italų kompozitorius ir
teoretikas Marco Scacchi –
reikšmingas vardas Lietuvos
muzikos istorijoje. Gimęs ir
augęs Italijoje, sulaukęs
brandos atvyko į Varšuvą,
vėliau į Vilnių. M. Scacchi
daugiau kaip 30 metų
tarnavo Lietuvos didiesiems
kunigaikščiams ir Lenkijos
karaliams, buvo ilgametis
Vladislovo Vazos kapelos
vadovas ir kompozitorius.
1649 m., pablogėjus
sveikatai, grįžo į Italiją, kur
praleido likusius 13 savo
gyvenimo metų rašydamas ir
mokytojaudamas. Marco
Scacchi į Lietuvos istoriją
įėjo kaip pirmosios operos
autorius. 1636 m. įvykusi jo
barokinės operos„Il ratto di
Helena“ („Elenos
pagrobimas“) premjera
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų
rūmuose pradėjo šio žanro
raidos istoriją Lietuvoje.
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Italijos fotografo
Massimo Listri
fotografijų paroda
„Interjerai“, kurioje
buvo eksponuotos ir
Vilniaus universiteto
bibliotekos
fotografijos

„Prospekto galerija“,
Vilnius, lapkričio 1929 d.

Massimo Listri

Organizatoriai:
LR kultūros atašė
Italijoje,
bendradarbiaujant su
Vilniaus „Prospekto“
galerija ir Vilniaus
universiteto biblioteka

Garsus Italijos fotografas
Massimo Listri buvo
pakviestas į Lietuvą
nufotografuoti Vilniaus
universiteto bibliotekos. Šio
projekto rezultatas –
Massimo Listri fotografijų
paroda Vilniaus „Prospekto“
galerijoje, kurioje buvo
eksponuojama ir didelio
formato Vilniaus
universiteto bibliotekos
nuotraukos.

Parodos atidaryme
dalyvavo apie 60
žmonių, parodą
aplankė apie 500
lankytojų.

Informacija Lietuvos žiniasklaidoje:
http://www.7md.lt/daile/2014-11-21/MassimoListri-fotografiju-paroda-Interjerai;
http://www.kamane.lt/Naujienos/2014metai/Lapkritis/Fotografija/Fotografiju-parodaMassimo-Listri-Interjerai.

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų kopijos el.
formatu
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Lietuviškų
trumpametražių
filmų pristatymas
tarptautiniame Lago
filmų festivalyje
Organizatoriai:
Filmų festivalis „Lago
Film Fest“,
Filmų agentūra
„Lithuanian Shorts“,
LR kultūros atašė
Italijoje.

Šiaurės Italijos Veneto
regiono miestas Revine
Lago, liepos 18-26 d.
Lietuviškų filmų
programa buvo
parodyta liepos 21 d.

Lietuvos režisieriai:
Kristina Sereikaitė,
Linas Mikuta,
Reda Bartkutė.

Šiais metais vykstančiame
10-ajame tarptautiniame
trumpojo metražo filmų
festivalyje „Lago Film Fest“
buvo pristatyta išsami per
pastaruosius trejerius metus
sukurtų Lietuvos
trumpametražių filmų
programa „Lithuanian Euro
Vision“.
Lietuviškų filmų programą
sudarė 3 vaidybiniai, 4
animacijos bei vienas
dokumentinis trumpo
metražo filmas. Programoje:
režisierių Oksanos Burajos,
Kristinos Sereikaitės, Lino
Mikutos, Urtės Budinaitės,
Redos Bartkutės, Dovilės
Šarutytės, Skirmantos
Jakaitės, Ievos Miškinytės ir
Andriaus Paškevičiaus
filmai.
Filmų programą sudarė
Lietuviškų trumpametražių
filmų agentūra „Lithuanian
Shorts“. Įtraukdami filmus į
programą, programos
sudarytojai siekė atspindėti
pastarųjų metų tendencijas
Lietuvos trumpojo metražo
kino pasaulyje.
Lietuvos filmų programos
pristatymą šiame festivalyje
globoja LR ambasada
Italijoje.

Filmų programą
pamatė apie 150
žiūrovų.

Informacija skelbta:
http://www.lagofest.org/blog/lituania/;
http://www.udine20.it/lago-film-fest-2014/;
http://www.primaonline.it/2014/07/18/188549/alvia-oggi-la-x-edizione-di-lago-film-fest/;
http://www.marcadoc.com/lagofilmfest-2014-dal18-al-26-luglio-a-revine-lago/;
http://www.mymovies.it/cinemanews/2014/11129
1/;
http://www.cinemaitaliano.info/news/24776/110film-per-l-edizione-2014-del-lago-film.html;
http://www.tafter.it/2014/07/17/revine-lago-tvlago-film-fest-dal-18-al-26-luglio/;
http://corriereinnovazione.corriere.it/societa/2014/
10-luglio-2014/i-video-virali-che-contaminanorete-lago-film-fest-223549071030.shtml;
http://nordestboulevard.it/2014/07/inizia-il-lagofilm-fest/;
http://www.movietele.it/post/lago-film-fest-2014presentata-la-10a-edizione;
http://www.oggitreviso.it/lago-film-fest-al-18luglio-10%C2%B0-edizione-91820;
http://www.artribune.com/2014/07/lago-film-festai-nastri-di-partenza-al-via-la-decima-edizione-arevine-lago-centinaia-di-corti-internazionali-traperformance-incontri-e-concerti/;
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http://www.ilgazzettino.it/PAY/NAZIONALE_P
AY/al_lago_film_fest_premio_sonego_e_mirko_
artuso/notizie/803346.shtml;
http://www.linkinmovies.it/index.php?option=co
m_content&view=article&id=7010:lago-filmfest-2014-corti-sceneggiature-documentari-etante-conferme&catid=93:eventiapprofondimenti&Itemid=233.
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Lietuvos keramikos
paroda Castellamonte
Organizatoriai:
Kauno galerija „Aukso
pjūvis“, Castellamonte
miesto savivaldybė,
bendradarbiaujant su
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje.

Castellamonte pilis,
Castellamonte miestas,
Piemonto regionas
Atidarymas:
rugpjūčio 29 d.
Paroda veikė iki
rugsėjo 21 d.

Lolita Vyžintienė,
Kauno galerija
„Aukso pjūvis“,
keramikai: Aldona
JonuškaitėŠaltenienė, Sigita
Lukošiūnienė,
Ričardas
Lukošiūnas,
Remigijus
Sederavičius,
Arvydas Šaltenis,
VDA prorektorius
menui, Irma
Šimanskytė, LR
kultūros atašė
Italijoje.

Parodoje buvo pristayti šių
keramikų:
Aldonos JonuškaitėsŠaltenienės, Remigijaus
Sederevičiaus, Ryčio
Jakimavičiaus, Konstancijos
Dzimidavičienės, Sigitos
Lukošiūnienės, Dalios
Laučkaitės-Jakimavičienės,
Virginijos RidikaitėsLaužadienės, Ričardo
Lukošiūno, Valdo
Kurkliečio, Kristinos
Paulauskaitės, Agnės
Šemberaitės, Aldonos
Keturakienės, Andriaus
Janulaičio, Juozo
Lebednyko, Rūtos Šipalytės,
Jolantos Kvašytės darbai.
Parodos kuratorius Enzo
Fornaro.
Parodai taip pat buvo
išleistas keramikos darbų
katalogas italų kalba „Città
di Castellamonte. 54a
Mostra nazionale della
Ceramica – 11a mostra delle
Arti Applicate. Itinerario tra
Artisti e Artigiani“, leidykla
„Silvana Editoriale“,
kuriame išspausdintas
įžanginis LR kultūros atašė
tekstas. Katalogas platinimas
per knygynus. Taip pat buvo
išleistas lankstinukas italų
kalba apie parodoje
pristatomus lietuvių
keramikų darbus.
Lansktinuko leidėjas galerija
„Aukso pjūvis“.

Į parodos atidarymą
susirinko apie 500
žmonių. Viso
parodą aplankė apie
10 tūkst. lankytojų.

Atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje: Piemonto
regiono dienraščiai „La Sentinella del
Canavese“: „Mauro Michelotti „La mostra che
guarda all‘Europa ed esalta l‘eccellenza italiana“,
(http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2014/0
8/29/news/la-mostra-della-ceramica-che-guardaall-europa-1.9831897);
„Nuovi orizzonti, nuove culture“, „Nel castello le
opere degli artisti lituani“ (29.08.2014);
„La Voce Canavese“: „20 artisti lituani nel
castello. Dall’ambasciata la sottolineatura di
quanto sia importante ogni scambio culturale“
(01.09.2014): http://12alle12.it/castellamonte-20artisti-lituani-nel-castello-89232;
http://castellamonte.netweek.it/notizie/specialieventi/castellamonte-br-venti-artisti-lituani-ospitial-castello-3483465.html.
„In Castellamonte“: „Si è aperta la 54esima
mostra. Autorità schierate per la Ceramica. Folla
all’inaugurazione“ (2014.09.03).
http://12alle12.it/castellamonte-artigiani-lituaniospiti-della-mostra-della-ceramica-72773;
http://www.quotidianocanavese.it/made-incanavese/castellamonte-la-citta-capitale-dellacultura-con-la-mostra-della-ceramica-2292;
https://www.youtube.com/watch?v=lZwzCXVqd
CE;
http://www.obiettivonews.it/2014/08/31/castellam
onte-inaugurata-la-mostra-della-ceramica/;
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2014/06
/04/news/ceramica-la-mostra-parla-lituano1.9362684;
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/rep
ubblica/2014/08/29/larte-moderna-dellaceramica-lancia-la-mostra-dicastellamonteTorino12.html;
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http://www.lastampa.it/2014/08/29/torinosette/pri
mapagina/dal-la-ceramica-arte-a-castellamonte7cG11ewLpiyRpz0uB6FW2M/pagina.html.
Informacija Lietuvos žiniasklaidoje:
„Lietuvių keramikos paroda Italijoje“ („Kauno
diena“, 2014.09.19); „Pagiriamieji šūksniai
Lietuvių keramikams“ („Nemunas“, 2014 m.).
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Lietuvių dailininkų
tapybos plenero
„Šviesos spalva“
paroda Italijoje:
Organizatorius:
VšĮ meno galerija
„Menų tiltas“.
LR kultūros atašė
indėlis:
Informacijos platinimas
apie plenerą,
dalyvavimas plenero
metu sukurtų darbų
pristatyme publikai.

Rugsėjo 22-27 d. šalia
Perudžos esančioje
„Villa Poggiolo“.

Dailininkai: Dalia
Kasčiūnaitė, Rimas
Zigmas Bičiūnas,
Vytenis Lingys,
Jonas Daniliauskas
ir Paulius Juška,
VšĮ meno galerijos
„Menų tiltas“
direktorius Edvidas
Žukas,
menotyrininkė
Nijolė Tumėnienė,
J.E. Lietuvos
Respublikos
Ambasadorė
Italijoje Jolanta
Balčiūnienė, LR
kultūros atašė
Italijoje Irma
Šimanskytė

LR Ambasados Italijoje
globojamo plenero „Šviesos
spalva“, vykusio rugsėjo 2227 d. Italijoje, metu buvo
sukurti darbai, kurie buvo
pristatyti publikai rugsėjo 27
d. Šio plenero organizatorius
galerija „Menų tiltas“.
Plenere dalyvavo šie
dailininkai: Dalia
Kasčiūnaitė, Rimas Zigmas
Bičiūnas, Vytenis Lingys,
Jonas Daniliauskas ir
Paulius Juška.
Plenero metu sukurtų darbų
pristatymo vakarą publiką
pasveikino J.E. LR
Ambasadorė Italijoje Jolanta
Balčiūnienė, LR kultūros
atašė Irma Šimanskytė,
darbus pristatė jos
organizatorius Edvidas
Žukas kartu su
menotyrininke
NijoleTumėniene.
Plenerui buvo pasirinkta
pasirinkta Italija, Perudžos
regionas, kur puikus
apšvietimas bei ryškūs
peizažai. Plenero paroda
„Šviesos spalva“ - tai
menininkų bandymas
kūrybiškai „apčiuopti“
Italijos spalvų ir šviesos
išskirtinumą.

Plenero metu
sukurtų darbų
pristatymo vakare
dalyvavo apie 150
žmonių.
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Lietuvos šiuolaikinio
meno projekto
„Karaoke Police
Great Minds in the
Headless Park“
pristatymas Romoje

„Villa Aldobrandini“,
Roma, rugsėjo 27 d.

Menininkai Monika
Lipšič, Marija
Olšauskaitė, Jurgis
Paškevičius

Lietuvos šiuolaikinio meno
sklaida.

Menininkų
atliekamo
performanso metu
dalyvavo apie 500
žmonių.

Organizatoriai:
Kauno galerija „Aukso
pjūvis“,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
Turino dailės
akademijos „Albertina“
pinakoteka

http://www.youtube.com/watch?v=2O68XfWhhF
o;
http://www.wheresart.net/index.php/98-tocontinue-notes-towards-a-sculpture-cycle-codakaraoka-police-rome;

Organizatorius:
„Nomas Foundation“
bendradrbiaujant su LR
kultūros atašė Italijoje
Lietuvos keramikos
paroda Turine

Atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje:

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCategoria=
204&IDNotizia=43236.
Turino dailės
akademijos „Albertina“
pinakoteka
Atidarymas:
spalio 10 d.
Paroda veikė iki
lapkričio 16 d.

Lolita Vyžintienė,
Kauno galerijos
„Aukso pjūvis“
vadovė, Miglė
Morkūnaitė, Kauno
galerijos „Aukso
pjūvis“
koordinatorė, Irma
Šimanskytė, LR
kultūros atašė
Italijoje

Parodoje buvo pristayti šių
keramikų:
Aldonos JonuškaitėsŠaltenienės, Remigijaus
Sederevičiaus, Ryčio
Jakimavičiaus, Konstancijos
Dzimidavičienės, Sigitos
Lukošiūnienės, Dalios
Laučkaitės-Jakimavičienės,
Virginijos RidikaitėsLaužadienės, Ričardo
Lukošiūno, Valdo
Kurkliečio, Kristinos
Paulauskaitės, Agnės
Šemberaitės, Aldonos
Keturakienės, Andriaus
Janulaičio, Juozo
Lebednyko, Rūtos Šipalytės,
Jolantos Kvašytės darbai.
Parodos kuratorius Enzo
Fornaro. Parodos architektas
Ugo Lipuma.
Parodai taip pat buvo
išleistas keramikos darbų
lankstinukas italų kalba apie
parodoje pristatomus
lietuvių keramikų darbus,
leidėjas galerija „Aukso
pjūvis“.

Į parodos atidarymą
susirinko apie 500
žmonių.

Atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje:
http://www.lastampa.it/2014/11/11/torinosette/eve
nti/ceramisti-lituani-alla-pinacotecadellaccademia-albertinavXupfH9u6b1n16mY6igDzM/pagina.html;
Atsiliepimai žiniasklaidoje: Miglė Morkūnaitė
„Keliaujanti lietuvių keramika. Stotelė –
Turinas“: „Kauno diena“ (2014.11.07).
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Kristijono Donelaičio
„Metų“ leidimas italų
kalba bei šio leidimo
pristatymas Pizoje

„Caffè letterario Volta
Pagina“, Piza, lapkričio
19 d.

Adriano Cerri,
vertėjas, Pizos
universiteto
doktorantas, Pietro
U. Dini, baltistas,
Luca Scognamiglio,
žurnalistas, Emilija
Macytė, skaitovė.

Lietuvių grožinės literatūros
pradininko, poemos „Metai“
autoriaus 300-ųjų gimimo
metinių minėjimas.
Poemą „Metai“ išleido
Italijos leidykla „Edizioni
Joker“. Itališkai
pasirodžiusioje dvikalbėje
300 psl. knygoje
publikuojamas ne tik K.
Donelaičio poemos „Metai“
vertimas su paaiškinimais,
bet ir šešių pasakėčių bei
trijų vokiečių kalba parašytų
K. Donelaičio eilėraščių
vertimai į italų kalbą,
knygos pabaigoje skelbiama
išsami bibliografija. Įvadą
šiam solidžiam itališkam
leidimui parašė baltistas
prof. Pietro U. Dini.
Informacija apie šią iškilią
lietuvių literatūros
asmenybę, jos kūrybą bei
gyvenimą, taip pat kūrinių
vertimų ištraukos italų kalba
skelbiamos specialiai tam
sukurtoje internetinėje
svetainėje:
www.donelaitis.it.

Pristatyme
dalyvavo apie 60
žmonių.
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Jaunųjų Lietuvos
talentų koncertas
Romoje
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
ambasada Italijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
VšĮ „Musica Vitale“,
asociacija „L’Aquila
Siamo Noi“.
Renginio globėjai:
Popiežiškoji lietuvių
Šv. Kazimiero kolegija
Romoje.
Renginio partneriai:
Vilniaus universitetas,
Lietuvos Edukologijos
universitetas,
Vilniaus paveikslų
galerija Chodkevičių
rūmai,
M. K. Čiurlionio namai
Memorialinis muziejus,
Kauno menininkų
namai ir asociacija
„L‘Aquila Siamo Noi“
(Italija).

Koncertų salė „Sala
dell'Immacolata“
Convento SS. XII
Apostoli, Roma,
gruodžio 16 d.

Lietuvos jaunieji
atlikėjai – Aistė
Pilibavičiūtė
(sopranas), Lukas
Gedvilas
(fortepijonas) ir
fortepijoninis trio
Dorotė
Vdovinskytė
(fortepijonas),
Laura Staponkutė
(smuikas) ir
Deividas Dumčius
(violončelė).

Tai tęstinis ir reguliarus
projektas nuo 2011 m.
Koncerto tikslas supažindinti italų muzikos
mylėtojus su lietuvių
kompozitorių kūryba, bei
giliomis muzikinėmis
Lietuvos tradicijomis,
išugdžiusius ne vieną
pasaulinio garso muzikantą.
Tarptautinio jaunimo
muzikos festivalio koncerto
uždarymo dalyviai yra IV
Tarptautinio
jaunimo muzikos festivaliokonkurso „Su muzika per
Europą“ Lietuva-Italija 2014
vyksiančio Vilniuje/Lietuva
GRAND PRIX ir pirmų
vietų laureatai, atrinkti
tarptautinės komisijos, kurią
sudaro pripažinti Lietuvos ir
Italijos profesoriai ir
atlikėjai. Tai išskirtinė
galimybė jauniesiems
atlikėjams geriau atskleisti
savo talentą ir meilę muzikai
tarptautinėse koncertų salėse
bei paskatinimas toliau
tobulėti.

Koncerte dalyvavo
apie 150 žmonių.
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Jaunųjų Lietuvos
talentų koncertas
L’Aquiloje
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
ambasada Italijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
VšĮ „Musica Vitale“,
asociacija „L’Aquila
Siamo Noi“.
Renginio globėjai:
Popiežiškoji lietuvių
Šv. Kazimiero kolegija
Romoje.
Renginio partneriai:
Vilniaus universitetas,
Lietuvos Edukologijos
universitetas,
Vilniaus paveikslų
galerija Chodkevičių
rūmai,
M. K. Čiurlionio namai
Memorialinis muziejus,
Kauno menininkų
namai ir asociacija
„L‘Aquila Siamo Noi“
(Italija).

Koncertų salė
„Auditorium del Parco
del Castello“,
L’Aquila, gruodžio 17
d.

Lietuvos jaunieji
atlikėjai – Aistė
Pilibavičiūtė
(sopranas), Lukas
Gedvilas
(fortepijonas) ir
fortepijoninis trio
Dorotė
Vdovinskytė
(fortepijonas),
Laura Staponkutė
(smuikas) ir
Deividas Dumčius
(violončelė).

Tai tęstinis ir reguliarus
projektas nuo 2011 m.
Koncerto tikslas supažindinti italų muzikos
mylėtojus su lietuvių
kompozitorių kūryba, bei
giliomis muzikinėmis
Lietuvos tradicijomis,
išugdžiusius ne vieną
pasaulinio garso muzikantą.
Tarptautinio jaunimo
muzikos festivalio koncerto
uždarymo dalyviai yra IV
Tarptautinio
jaunimo muzikos festivaliokonkurso „Su muzika per
Europą“ Lietuva-Italija 2014
vyksiančio Vilniuje/Lietuva
GRAND PRIX ir pirmų
vietų laureatai, atrinkti
tarptautinės komisijos, kurią
sudaro pripažinti Lietuvos ir
Italijos profesoriai ir
atlikėjai. Tai išskirtinė
galimybė jauniesiems
atlikėjams geriau atskleisti
savo talentą ir meilę muzikai
tarptautinėse koncertų salėse
bei paskatinimas toliau
tobulėti.

Koncerte dalyvavo
apie 250 žmonių.
Salė, talpinanti 300
žiūrovų buvo
beveik pilna.

Atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje:
http://www.aquilatv.it/news/10765-concerto-dinatale-per-l-aquila-dei-giovani-musicistilituani.html;
http://www.agica.it/blog/abruzzo/2014/12/laquilaconcerto-di-natale-dei-giovani-musicisti-lituaniil-17-dicembre/;
http://www.laquilaoggi.it/?p=19061;
http://www.inabruzzo.com/?p=229047;
http://ilcapoluogo.globalist.it/Detail_News_Displ
ay?ID=92493.

II. 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
(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
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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).
Viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida, Lietuvos kultūros sklaida internetiniuose Italijos kultūros portaluose:


Bendradarbiavimas su Italijos nacionalinio radijo ir televizijos RAI kanalu Rai 5 kultūrai skirta laida „Ubiq“ bei šios televizijos žurnalistų – Vanni Gandolfo ir
Federico Chitarin - kelionės į Lietuvą bei susitikimų su Lietuvos kultūros atstovais koordinavimas.
Laida, skirta Lietuvos teatrui, transliuota per Italijos televizijos kanalą Rai 5 liepos 21 d.
(laidos įrašas: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-84697edc-ae53-496c-b24e-46110e0c83a1.html).
Laida, skirta Lietuvos literatūrai, transliuota 2014 m. spalio 1 d.
(laidos įrašas: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6a8e417e-88d3-4408-b2b7-17ffcf1fc13d.html#p=).

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

__________________
(parašas)

___Irma Šimanskytė___________
(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.

