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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
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2013 m. II –asis pusmetis
I.

Reziduojamos ir priskirtų šalių ir jų regionų kultūros lauko charakteristika (kontekstas, procesai, aktualijos, svarbūs kultūros renginiai,

personalijos), galimos Lietuvos kultūros ir meno pristatymo šalyje strategijos; pateikiama informacija, išvados ir siūlymai.
Politinis ir ekonominis kontekstas: po š.m. lapkričio 30 d. įvykių Kijeve, kai jėgos struktūros susidorojo su taikiais mitinguojančiais pasikeitė visa
situacija valstybėje. Ataskaitos teikimo laikotarpiu Ukrainoje vyrauja didžiulė įtampa.
Antrąjį pusmetį kultūrinis laukas Lietuvos kultūros ir meno pristatymui tiek Kijeve, tiek visoje Ukrainoje išliko labai palankus Lietuvai, Lietuvos
pirmininkavimas ES Tarybai sutelkė dar didesnį kultūrinės ir meno visuomenės Ukrainoje susidomėjimą Lietuvos kultūra. Lengviau dirbti su
nevyriausybiniu sektoriumi, tiesa, su mažesnio masto projektais. Labai prasta menų vadyba, trūksta planavimo įgūdžių, intensyvus darbas
prasideda likus savaitei iki renginio. Lengviau dirbti su nevyriausybinėmis organizacijomis.
Personalijos: Oleksandr Shchelushenko, privačios galerijos „Cech“ savininkas ir aktyvus Art Vilnius dalyvis, Irina Ruzina, NVO PhotCult vadovė,
Oleksandr Butsenko, NVO Demokratija per kultūrą direktorius, Andreij Kurkov, rašytojas, Svitlana Dolesko, Ukrainos Kultūros ir meno centro
vadovė.
Aktyviai buvo bendradarbiaujama su įvairiomis Ukrainos miestų (Lvovas, Ivano Frankovskas, Luckas, Dniepropetrovskas, Jalta, Charkovas)
kultūros ir meno sektoriaus organizacijomis, LR garbės konsulais Ukrainoje, lietuvių bendruomene Kijeve ir kituose miestuose, potencialiais ir
esamais privačiais Lietuvos kultūros renginių Ukrainoje rėmėjais, kultūros ir meno atstovais.
Labai artimai bendradarbiaujama su ambasada, su komercijos atašė, lietuvišku verslu Ukrainoje ir privačiais rėmėjais,be kurių paramos daugelis
projektų nebūtų įvykę.

2

II. Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai
1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
Apytikslis
Finansavimo
žiūrovų, Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
Projekto reikšmė, pasiekti
šaltiniai, KM ir visų
klausytojų, tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų
rezultatai
partnerių indėlis
lankytojų
kopijos el. formatu
(sumos litais)
skaičius
1. Lietuvos rašytojo
Lvovas
Jaroslavas Melnikas
Rugsėjo 14 d. 16 val. Lvovo 200
http://www.booksfromlithuania.lt/lt/node/10 KM 1204 LT
pristatymas Tarptautiniame Rugsėjo 10-16 d.
koncertų salėje, esančioje
Organizatoriai 1700
845
Knygų forume
centrinėje miesto aikštėje (пл.
LT
Ринок 10), vyks Lietuvoje
gyvenančio rašytojo Jaroslavo
Melniko romano Tolima
erdvė (Далекий простiр)
ukrainietiško leidimo
sutiktuvės.
2.Lietuvos tautinio
Kijevas, Ukrainos kultūros Meistrai
Renginys buvo labai gausiai 800
http://www.kpi-photo.com/exhibition/
KM 8 810Lt
kostiumo paroda ,
ir meno centras – spalio 9- Liaudies kultūros centro
lankomas įvairaus amžiaus lankytojų
http://blog.i.ua
Organizatoriai ir LT
tradicinių tekstilės amatų ir 13 d.
direktorius Saulius Liausa ir moksleivių, kurie atvykdavo
http://www.znyata.com/novosti/kalvalisAmbasada 14766 Lt
Dainų šventės 2014
tautinio kostiumo dizainerė su mokytojais, teko išgirsti
exhibition.html
pristatymas
Danutė Keturakienė,
apgailestavimų, kad ne visi
http://prostofoto.kiev.ua/6818
meistrai: audėjai Zita
spėjo apsilankyti. Renginys
http://www.segodnya.ua/print/afisha/akiev/kv_v
Baniulytė ir Jonas
gausiai buvo nušviestas
ystavki/«djuny».html
Beinorius, juostų meistrė Ukrainos regioninės
Zita Babičienė, siuvinėtoja žiniasklaidos. Atidaryme
Kristina lebed, riešininkė dalyvavo etnografijos
Filomena Juškienė
muziejų direktoriai, Kijevo
universiteto Etnografijos
katedros profesūra ir studentai
Projekto pavadinimas ir
Projekto įgyvendinimo vieta Projekte dalyvavę Lietuvos
pobūdis (koncertas, paroda
ir data
kultūros veikėjai
ir pan.) bei vykdytojas
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3. Pleneras „Čiurlionio
keliais“

Krymas, Alušta

4. OKT spektaklio
“Paskutinė Krepo juosta“
pristatymas

Kijevas, Šiuolaikinio meno Оskaras Koršunovas
centras „M17
,Juozas Budraitis
Lapkričio 30-gruodžio 2 d.

5. Lino Liandzbergio
Kijevas, galerija „Tseh“
paroda „Pseudolietuviškas Gruodžio 11-13 d.
peizažas“
Paroda vyks iki 2014
vasario 8 d.

Lietuvos Dailininkų
2014 m. Kijeve bus surengta
sąjungos Kauno skyriaus poplenerinė paroda
dailininkai Ausma
Bankauskaitė, Violeta
Juodzevičienė, Gintautas
Vaičys, Modestas
Malinauskas, Lina Diržiūtė

Linas Liandzbergis

Spektaklis tapo baigiamuoju 120 žiūrovų
Lietuvos Pirmininkavimo ES
tarybai renginiu. Buvo rizika,
kad dėl prasidėjusių įvykių
Kijeve nesusirinks žiūrovai,
bet žmonės atėjo, nors padėtis
mieste buvo labai įtempta.
Į organizuotą susitikimą su
rež. O.Koršunovu ir aktoriumi
J. Budraičiu susirinko pilna
salė, studentai, režisieriai,
aktoriai, teatrologai, о
netoliese vyko milijoninis
protesto mitingas į kurį vėliau
diskusijos dalyviai įsijungė.

KM 2800 Lt
Organizatoriai 8200
Lt

http://gazeta.zn.ua/CULTURE/rezhisser-oskaras- KM 9570 Lt
korshunovas-svoe-tvorchestvo-ya-nachal-sRėmėjai 22700 Lt
protesta-_.html
Ambasada 10 000Lt
http://www.day.kiev.ua/ru/article/kultura/sledzemnyh-deyaniy
http://1tv.com.ua/ru/news/2013/12/02/49969
http://fakty.ictv.ua/ua/index/viewmedia/id/50329/album/86
/:

KM 3920Lt
Organizatoriai
15450 Lt
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2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda Projektą inicijavusi
ir pan.) ir kultūros atašė
organizacija
indėlis į projektą

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Projekto reikšmė,
Lietuvos kultūros veikėjai pasiekti rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

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

KM lėšų indėlis (suma litais)
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1. Lietuvos pirmininkavimo Lietuvos ambasada
ES atidarymo renginių
Ukrainoje
koordinavimas:
Paminklinės lentos, kuria
įamžintas bendras lietuviųukrainiečių istorijos
paveldas, atidengimas
Kijevo istoriniame centre,
Pilies kalno papėdėje.
Atašė rūpinosi visomis
paminklinės lentos
įrengimo detalėmis.
Ukrainos dailininko
Andrejaus Cholomeniuko
parodos, skirtos Mėlynųjų
Vandenų mūšiui, kuris
turėjo istorinę reikšmę
stiprinant regiono saugumą
ir įtvirtinant dabartinės
Ukrainos teritorijoje
Europos civilizacijos
vertybes.
Atašė rūpinosi visu parodos
organizavimu.

Kijevas, 2013
m. liepos 6 d..

Europos parlamento
narys prof.
V.Landsbergis, Vilniaus
miesto meras A. Zuokas

Pasirinktasis kelių Virš 700
dalių renginio
formatas išsiskyrė iš
įprastinių renginių
Kijeve, todėl buvo
didelis ukrainiečių
susidomėjimas ir
renginys buvo
plačiai nušviestas
žiniasklaidos.

http://kiev.segodnya.ua/kpeople/
Na-Zamkovoy-gore-hotyatvosstanovit-zamok-litovskogovoevody-446602.html
http://news.bigmir.net/capital/72
6224-Na-Zamkovoi-gore-vKieve-otkrili-pamyatnii-znak
http://korrespondent.net/kyiv/15
78254-na-zamkovoj-gore-vkieve-otkryli-pamyatnyj-znak
http://censor.net.ua/news/24656
8/na_andreevskom_spuske_depu
tat_evroparlamenta_otkryl_pam
yatnyyi_znak_fotoreportajvideo
http://ianp.com.ua/ru/news/mind
/read/28891
http://www.youtube.com/watch?
v=hT3g7HeQd1Q&feature=play
er_embedded
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=h
T3g7HeQd1Q
http://thekievtimes.ua/authority/
238024-vitautas-landsbergisprizyvaet-viktora-yanukovichapostupit-inache.html
http://podrobnosti.ua/interview/2
013/07/08/915997.html
http://podrobnosti.ua/podrobnost
i/2013/07/06/915734.html
http://novocti.org.ua/landsbergis
-vypustite-timoshenko-nalechenie-eto-zhe-tak-prosto-igumanno/
http://www.radiosvoboda.org/co
ntent/article/25039286.html
http://www.pravda.com.ua/rus/n
ews/2013/07/6/6993755/
http://thekievtimes.ua/culture/23
8018-v-mysteckom-arsenale-vchest-dnya-litvy-pokazalispektakl-korol-mindaugas.html
http://www.ukr.net/news/v_myst
eckom_arsenale_v_chest_dnja_l
itvy_pokazali_spektakl_korol_m
indaugas-21772177-1.html
http://www.youtube.com/watch?
v=2BgVC7m3EMg&feature=pl
ayer_embedded
http://censor.net.ua/video_news/
246608/ko_dnyu_litvy_v_kieve
_pokazali_spektakl_korol_mind
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2. Radijo viktorina „Noriu į Lietuvos ambasada
Lietuvą“ -koordinavimas Ukrainoje

Rugsėjolapkričio mėn.

3000

3. Nacionalinio Ukrainos Lietuvos ambasada
moksleivių rašinių
Ukrainoje
konkurso “Aš –europietis”
koordinavimas

rugsėjo – spalio
mėn.

Dešimtyje tūkstančių
Ukrainos vidurinių
mokyklų ir
popamokinio ugdymo
įstaigų, esančių 27
Ukrainos regionuose,
9-11 klasių
moksleiviai rašė
rašinį „Aš –
europietis“,

4. Lietuvos stiklo meninio Lietuvos
stiklo kūrinių paroda
ambasadaUkrainoi
“Stiklo poezija”.

Kijevas,
Stiklo menininkai
Ukrainos Menų Remigijus Kriukas ir
akademijos
Indrė Stulgaitė-Kriukienė
Lapkričio 21gruodžio 1d.

1000

III. Kita veikla: pranešimų spaudai apie ambasados renginius rengimas, ambasados atsovavimas susitikimuose, renginiuose; granito akmens iš
Tokovo karjero J.Jablonskio paminklui Kaune organizavimas: derybos su karjeru, paramos paieška, susirašinėjimas su skulptoriumi
Lietuvoje, koordinavimas su Dniepropetrovsko verslininkais, finansinių ir kt. klausimų derinimas. Tarpininkavimas dėl vizų.
IV. 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)

__________________
(parašas)

Daiva Dapšienė
(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.

