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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.
I.

Informacija apie Lietuvos institucijų tiesiogiai Italijoje organizuotus Lietuvos kultūros pristatymus Italijoje:
Režisieriaus Oskaro Koršunovo spektaklis „Winter“ Luccoje
Organizatoriai: Luccos teatras „San Girolamo“ ir Oskaro Koršunovo teatras
Projekto įgyvendinimo vieta ir data: Luccos teatras „San Girolamo“, kovo 30 d.
Atsiliepimai spaudoje:
http://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2014/03/tutto-esaurito-per-winter-la-prima-nazionale-di-oskaras-korsunovas/;
http://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2014/03/prima-nazionale-al-san-girolamo-per-lo-spettacolo-teatrale-winter-diretto-da-oskaras-korsunovas/;
http://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/itemlist/tag/Oskaras%20Kor%C5%A1unovas.html;
http://www.dilucca.it/archivio-notizie/cronaca-a-attualita/spettacolo-e-cultura/11538-korsunovas-sceglie-san-girolamo-per-winter;
http://noitv.it/in-s-girolamo-winter-di-korsunovas-8632;
http://www.luccalive.com/2014/03/20/winter-di-jon-fosse-al-teatro-san-girolamo/;
http://www.luccanotizie.it/archivio-notizie/cronaca-a-attualita/spettacolo-e-cultura/11538-korsunovas-sceglie-san-girolamo-per-winter;
http://www.delteatro.it/2014/03/28/palazzi-consiglia-28-marzo-2014/;
http://www.freenewspos.com/notizie/archivio/a/1275628/mondo/al-giglio-va-in-scena-winter-la-prima-nazionale-del-regista-oskaras-kor-unovas;
http://ilsole24ore.mi.seat.it/eventi/lucca/30-marzo-2014_30-marzo-2014/winter;
http://www.newsletter-online.it/newsletter.php?titolo=182865-Winter-di-Jon-Fosse-in-scena-il-30-marzo;
Lietuvos iliustracijos meno bei knygų vaikams pristatymas tarptautinėje Bolonijos knygų mugėje
Organizatoriai: Tarptautinių kultūros programų centras
Projekto įgyvendinimo vieta ir data: Bolonija, kovo 24-27 d.
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Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro gastrolės Sicilijoje, Katanijos mieste. Teatro baleto trupė pristatė ištraukas iš keleto spektaklių.
Organizatoriai: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras ir Katanijos teatras „Massimo Bellini“
Projekto įgyvendinimo vieta ir data: Katanija, gegužės 27 d.
Atsiliepimai spaudoje:
http://www.bellininews.it/articoli/Balletto%20Lituano.htm;
http://messinaweb.tv/cultura-e-arte/teatro-bellini-catania-il-gala-di-danza-raccontato-dai-protagonisti/;
Režisieriaus Rimo Tumino spektaklis „Dėdė Vania“ Neapolyje
Organizatoriai: Neapolio teatro festivalis
Projekto įgyvendinimo vieta ir data: Neapolio teatras „Mercadante“, birželio 21 d. - 22 d.
Atsiliepimai spaudoje:
http://www.agoravox.it/Sorprendente-lo-Zio-Vanja-del.html;
http://www.fermataspettacolo.it/teatro/zio-vanja-rimpianto-dun-povero-clown;
http://corrierespettacolo.it/zio-vanja-secondo-la-visionaria-magia-teatrale-di-rimas-tuminas/;
http://www.teatro.it/rubriche/news/speciale_ntfi_2014_bevi_batiuschka_zio_vanja_di_rimas_tuminas_41076;
http://www.ilpickwick.it/index.php/napoli-teatro-festival/item/1378-appunti-sul-vanja-di-tuminas;
http://www.terza-pagina.it/blog/?p=9951;
http://teatrocultnews.blogspot.it/2014/06/zio-vanja-di-anton-cechov-regia-di.html;
http://www.controscena.net/enricofiore/?p=1115;
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14929:napoli-teatro-festival-iv-parte&catid=39:recensioni&Itemid=14;
http://www.oltrecultura.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2784:ci-sono-esperienze-che-cambiano-la-prospettiva-della-tua-vita-zio-vanja-con-la-regia-dirimas-tuminas-e-una-di-queste&catid=38:recensioni-prosa;
Igno Jonyno filmo „Lošėjas“ pristatymas Romos kino teatruose per Italijos kino platinimo kompanijas:
Oficiali filmo „Lošėjas“ Italijoje pasirodymo data: 2014 m. birželio 12 d.
Filmo recenzijos pagrindiniuose Italijos dienraščiuose:
Roberto Nepoti recenzija „Jei greitoji pagalba virstų žaidimo namais“ dienraštyje „La Reppublica“: http://trovacinema.repubblica.it/film/critica/dettaglio/thegambler/450514/451089;
Maurizio Porro recenzija „Igno Jonyno Lošėjas“ dienraštyje „Corriere della Sera“, 2014 m. birželio 25 d.:
http://archiviostorico.corriere.it/2014/giugno/25/The_Gambler_Ignas_Jonynas_vm_0_20140625_65796594-fc31-11e3-81f8-7f7e4112f163.shtml;
Francesco Alò recenzija „Iš Lietuvos su teroru – štai jums talentingas autorius“ dienraštyje „Il Messaggero“, 2014 m. birželio 19 d.
Anna Maria Pasetti recenzija dienraštyje „Il Fatto Quotidiano“, 2014 m. birželio 12 d.
Maurizio Acerbi recenzija dienraštyje „Il Giornale“, 2014 m. birželio 12 d.

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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Italijos teatro žurnalo
Hystrio numerio,
skirto Lietuvos
teatrui, pristatymas.
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje
kartu su Italijos teatro
žurnalo Hystrio
redakcija.

Romos teatras
„Teatro Valle“,
vasario 12 d.

Claudia Cannella,
žurnalo Hystrio
redaktorė ir
Lietuvai skirto
leidimo kuratorė;
Laura Caretti,
Lietuvai skirto
leidimo kokuratorė, Sienos
universiteto
dėstytoja;
Stefano Moretti,
aktorius ir
režisierius;
Irma Šimanskytė,
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje;
Toma Gudelytė,
vertėja,
literatūrologė;
Laura Bevione,
Hystrio žurnalo
bendradarbė;
Graziano
Graziani, teatro
kritikas.

Išsamus Lietuvos teatro
meno bei skirtingų jį
kuriančių kartų pristatymas
italų kalba specializuotame
teatrui skirtame Italijos
leidinyje ženkliai prisidėjo
prie
Lietuvos
teatro
populiarinimo
Italijoje.
Šiame 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.
Šiam
žurnalo
leidimo
pristatymui buvo pasirinktas
garsus
Romos
teatras
„Teatro Valle“, kuris 2011
m. buvo užimtas prieš teatro
privatizavimą komerciniais
tikslais
protestuojančių
aktorių ir režisierių. Šis
teatras
idėjų
ir
eksperimentų laboratorija,
jau kelerius metus siekiantis
sukurti
naują
meno,
organizacinį bei vadybinį
modelį.

Pristatyme
dalyvavo apie 150
žmonių.

Atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje:
http://www.eperformance.tv/2014/02/teatro-inlituania.html;
http://www.romadailynews.it/eventi/hystriopresenta-il-numero-monografico-teatro-inlituania-al-teatro-valle-occupato-il-12febbraio-ore-18-30.php;
http://www.newsit24.com/notizie/hystriopresenta-il-numero-monografico-teatro-inlituania-al-teatro-valle-occupato-il-12febbraio-ore-18-30/correlate;
http://www.teatrovalleoccupato.it/hystrionumero-monografico-teatro-lituaniamercoledi-12-febbraio-2014-h-1830;
https://newsteatro.wordpress.com/2014/02/1
2/4018/;
http://bandettini.blogautore.repubblica.it/201
4/02/11/il-teatro-della-lituania-lamonografia-di-hystrio/;
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Pristatymas
buvo
labai
sėkmingas, buvo pritraukta
gausi
Lietuvos
teatru
besidominti
Italijos
auditorija,
užsimezgė
nuolatinio bendradarbiavimo
su Romos teatru „Valle“
poreikis.

http://www.dass.uniroma1.it/archivionotizie/
hystrio-trimestrale-di-teatro-e-spettacolopresenta;
http://www.teatrovalleoccupato.it/hystrionumero-monografico-teatro-lituaniamercoledi-12-febbraio-2014-h-1830;
Atsiliepimai Lietuvos žiniasklaidoje:
http://kultura.lrytas.lt/scena/lietuviu-teatrassuzavejo-italus-laikopojuciu.htm#.U8UXFECnFEI;
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-irpramogos/italu-zurnalo-numeris-lietuvosteatrui/173026;
http://1psl.lt/kultura/2014/02/isskirtinisitalijos-demesys-lietuvos-teatrui;
http://www.menufaktura.lt/?m=3391&s=657
80#gsc.tab=0.
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Koncertas „Tarp
Renesanso ir Baroko.
Muzika Lietuvos
Didžiųjų
Kunigaikščių
rūmuose″
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
Lietuvos Respublikos
ambasada Italijoje.

Romos koncertų salė
„La Sala
dell'Immacolata″,
kovo 11 d.

Nijolė Dorotėja
Beniušytė,
klavesinas;
Claudia di Carlo,
vokalas;
Luigi Tufano,
traversas;
Giovanna Barbati,
viola da gamba,
barokinė
violončelė.

Proginis Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienai skirtas koncertas.
Senosios muzikos koncertu
„Tarp Renesanso ir Baroko.
Muzika Lietuvos Didžiųjų
Kunigaikščių rūmuose″
buvo siekiama atkreipti
dėmesį į XVI a. Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės
kultūrinį kontekstą, ryšius
tarp senosios Lietuvos ir
Italijos, kurio metu veikė
garsioji Lietuvos Didžiųjų
Kunigaikščių rūmų
Vladislavo Vazos kapela,
kurioje muzikuoti ir kurti
buvo kviečiami Italijos
muzikai.
Koncerto metu skambėjo
vėlyvojo Renesanso ir
Baroko muzika, kurią atliko
Nijolė Dorotėja Beniušytė
(klavesinas), Claudia di
Carlo (vokalas), Luigi
Tufano (traversas),
Giovanna Barbati (viola da
gamba, barokinė violončelė).

Koncertų salė,
talpinanti 100
žiūrovų, buvo pilna.

Informacija Lietuvos žiniasklaidoje:
http://1psl.lt/kultura/2014/03/lietuvosnepriklausomybes-diena-mineta-iruzsienyje.
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Gintaro Grajausko
poezijos pristatymas
poezijai skirtame
renginyje „Poetry,
Now!“ Vičencoje
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
bendradarbiaujant su
„Poetry, Now!“

Villa Pisani Bonetti,
Vičenca, kovo 31 d.

Gintaras
Grajauskas,
poetas;
Jurgita PociūtėAlessi, vertėja;
Irma Šimanskytė,
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje.

Italijos Veneto regiono
mieste Vičencoje
vykstančiame renginyje
„Poetry, Now!“ poetas
Gintaras Grajauskas skaitė
savo poeziją. Nuo vasario 1
d. iki balandžio 3 d.
vykstantis poezijos vakarų
ciklas šiais metais pristatė 14
Italijos ir kitų šalių poetų.
Italų kalba yra išspausdinta
Gintaro Grajausko poezijos
rinktinė „Barricate
quotidiane“ („Kasdienės
barikados“). Poeto
eilėraščius į italų kalbą
išvertė vertėjas Pietro U.
Dini. Poezijos knygą
publikavo Italijos leidykla
„Joker“ 2008 m.

Salė, talpinanti apie
100 žmonių, buvo
pilna.

Atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje:
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Cul
tura/690152_la_poesia_lituana_e_albanese_
a_lonigo/;
http://www.patrialetteratura.com/gintarasgrajauskas-e-gezim-hajdari-ospiti-di-poetrynow/;
http://www.subwayletteratura.org/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=1589&Itemid=142&limit
=1&limitstart=1;
http://bastart.me/2013/07/17/gintarasgrajauskas-cuore-ambra-subway-letteratura/;
http://www.theartsbox.com/31-marzo-2014/.
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Gintaro Grajausko
poezijos pristatymas
renginyje
„Šiuolaikinės poezijos
sankryžos“ Venecijoje
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
Venecijos universiteto
Komparatyvinės
lingvistikos ir kultūros
studijų departamentas.

Venecijos universitetas
Ca' Foscari, balandžio
2 d.

Gintaras
Grajauskas,
poetas;
Pietro U. Dini,
vertėjas.

„Šiuolaikinės poezijos
sankryžos“ – jau devynerius
metus kasmet vykstantis
renginys, kurio tikslas per
poeziją atidžiau pažvelgti į
įvairias kalbas ir kultūras.
Kartu su Gintaru Grajausku
renginyje taip pat dalyvavo
baltistas prof. Pietro U. Dini,
išvertęs Gintaro Grajausko
eilėraščius į italų kalbą. Šie
vertimai kartu su eilėraščiais
lietuvių kalba yra
išspausdinti poezijos
rinktinėje „Barricate
quotidiane“ („Kasdienės
barikados“), kurią 2008 m.
publikavo Italijos leidykla
„Joker".

Salė, talpinanti apie
150 žmonių, buvo
beveik pilna.

Atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje:
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63
&gruppo=0&event_id=3205044;
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Cul
tura/690152_la_poesia_lituana_e_albanese_
a_lonigo/;
http://www.patrialetteratura.com/gintarasgrajauskas-e-gezim-hajdari-ospiti-di-poetrynow/;
http://www.subwayletteratura.org/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=1589&Itemid=142&limit
=1&limitstart=1;
http://bastart.me/2013/07/17/gintarasgrajauskas-cuore-ambra-subway-letteratura/;
http://www.theartsbox.com/31-marzo-2014/.
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Džiazo grupės „Sielos
ūsai“ prisatymas
tarptautiniame
Vičencos džiazo
festivalyje
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
tarptautinis Vičencos
džiazo festivalis.

Tarptautinis Vičencos
džiazo festivalis,
džiazo klubas Bar
Borsa, gegužės 13 d.

Vytautė Pupšytė,
vokalas,
Vytis Smolskas,
klavišai,
Paulius
Adomėnas, bosinė
gitara,
Jonas Gliaudelis,
būgnai.

Šiais metais gilias tradicijas
turinčiame Vičencos džiazo
festivalyje pirmą kartą buvo
pristatyta Lietuvos džiazo
grupė.
Jaunos alternatyvios džiazo
grupės „Sielos ūsai“
pristatymas buvo labai
sėkmingas, su Vičencos
džiazo festivaliu užsimezgė
nuolatinio bendradarbiavimo
poreikis. Italijos džiazistai
ieško galimybių pristatyti
savo kūrybą Lietuvos džiazo
festivaliuose, tuo tarpu
Lietuvos džiazistams
atsiveria galimybės
reguliariai prisistatyti
Šiaurės Italijos džiazo
scenose.

Klubas, talpinantis
apie 200 žmonių,
buvo pilnas.

Atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje:
http://www.ilgazzettino.it/PAY/VICENZA_
PAY/vicenza_jazz_ritmi_dub_e_reggae_per
_il_concertone/notizie/668704.shtml;
http://jazzagenda.com/2014/04/22/vicenzajazz-via-alla-xixesima-edizione/;
http://www.vicenzareport.it/2014/05/vicenza
-jazz-festival-allolimpico-michele-calgarogil-goldstein/;
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Musicali/
7688_New+Conversations+Vicenza+Jazz.ht
ml;
http://www.jazzitalia.net/viscomunicatoemb.
asp?ID=21876#.U7KgBECnFEI;
http://www.confprofessioni.eu/news/articolo
/vicenza-capitale-del-jazz;
http://www.musiczoom.it/?p=19017;
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/not
izie/cultura_e_tempolibero/2014/6-maggio2014/da-chick-corea-bosso-coltrane-grandejazz-torna-vicenza-223177274724.shtml;
http://www.itineraridelmondo.it/?p=1644.
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Lombardijos regiono
literatūros premijų
„Giuseppe Acerbi“
bei leidinio, skirto
Lietuvos literatūrai ir
kultūtai „Quaderni
del Premio Letterario
Giuseppe Acerbi.
Letteratura lituana“
pristatymas Lietuvoje
Organizatoriai:
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas,
Italų kultūros institutas
ir Lietuvos
Respublikos kultūros
atašė Italijoje

Italų kultūros institutas,
gegužės 19 d.;
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas,
gegužės 20 d.

Mindaugas
Kvietkauskas,
Lietuvių literatūros
ir tautosakos
instituto direktorius,
leidinio sudarytojas,
vertėjas Pietro U.
Dini, Giorgio
Colombo ir
Simona
Cappellari, leidinio
sudarytojai

2013
m.
Lombardijos
regiono
miesto
Castel
Goffredo savivaldybė kartu
su literatūros asociacija
„Premio Letterario Giuseppe
Acerbi“, bedradarbiaujant su
LR kultūros atašė Italijoje ir
LR kultūros ministerija dvi
literatūrines premijas skyrė
Lietuvos
rašytojams
Icchokui Merui už knygą
„Lygiosios trunka akimirką“
ir Kęstučiui Kasparavičiui
už knygą „Braškių diena:
paslaptingos
istorijos“.
Premijų teikimo progra taip
pat buvo parengtas ir
išleistas Lietuvos literatūrai
ir kultūrai skirtas žurnalas
„Quaderni
del
Premio
Letterario Giuseppe Acerbi.
Letteratura lituana“, kuriame
išspausdinti
pagrindines
lietuvių kultūros asmenybes
bei procesus reflektuojantys
straipsniai
bei
lietuvių
rašytojų kūriniai italų kalba
- pirmą kartą italų kalba
išspausdintos
Kristijono
Donelaičio poemos „Metai“
„Pavasario linksmybės“ bei
Giedros Radvilavičiūtės esė
„Šiąnakt aš miegosiu prie
sienos“.
Šis projektas buvo skirtas
Lietuvos
pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai
2013
m.
progai
bei
pristatytas
2013
m.
Mantujoje
ir
Castel
Goffredo. 2014 m. jis
pristatytas ir Lietuvoje.

Pristatyme
dalyvavo apie 70
žmonių.
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2. Kultūros atašė koordinuoti projektai
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) ir kultūros atašė
indėlis į projektą

Tarptautinė
konferencija „Gintaro
keliai nuo Mezolito iki
antikinės Romos“

Projektą inicijavusi
organizacija

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje, kartu su
tarptautiniu
komitetu
„C.I.V.I.A“
(Centro
internazionale di
Ricerca sulla
Viabilità Antica e
sulle vie di
Comunicazione
fra i Popoli).

San Marinas,
balandžio 34 d.

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Adomas Butrimas,
archeologas,
Vilniaus dailės
akademijos
prorektorius;
Agnė Čivilytė,
archeologė,
Lietuvos istorijos
instituto mokslinė
bendradarbė.

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Gintaro keliui skirtoje
tarptautinėje
konferencijoje „Gintaro
keliai nuo Mezolito iki
antikinės Romos“ („Le Vie
dell’Ambra dal Mesolitico
all’Antica Roma“)
pranešimus skaitė
33 atstovai iš 10-ies
Italijos ir kitų Europos
šalių, tarp kurių net du
atstovai iš Lietuvos.
2012 m. pabaigoje kartu su
kitomis Baltijos šalimis
viename svarbiausių
Romos muziejų nacionaliniame etruskų
muziejuje „Villa Giulia“ Lietuvos Respublikos
ambasados Italijoje
pristatytu projektu
„Gintaro žemių šviesa: nuo
Baltijos iki Viduržemio
jūros“, apjungusiu
keliolika renginių:

Apytikslis
žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų
skaičius

Apie 100
žmonių.

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

Informacija apie projektą bei atsiliepimai
Italijos informaciniuose portaluose bei
žiniasklaidoje:
http://www.sanmarinofixing.com/smfixin
g/san-marino/13366-san-marinoconvegno-internazionale-le-viedellambra-workshop-cultura-eturismo.html;
http://www.visitsanmarino.com/online/home/articolo31005955.html;
http://www.libertas.sm/cont/comunicato/s
an-marino-successo-per-il-1-convegnointernazionale-sulla-viabilitaantica/91458/1.html;
http://www.sanmarinofixing.com/smfixin
g/fixing/archivio-fixing/13826-sanmarino-le-vie-dellambra-e-la-viabilitaantica.html;
http://notiziesanmarino.it/san-marino-1convegno-internazionale-sulla-viabilitaantica/;
http://www.civiaricerche.net/.
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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,
buvo pradėta ypač svarbi ir
Lietuvai aktuali diskusija
apie Lietuvą kaip gintaro
šalį, kuri toliau plėtojasi
akademiniuose ir
kultūriniuose
kontekstuose. Ši
konferencija San Marine tai tolesnis vaisingas
bendradarbiamo šioje
srityje rezultatas.

Informacija Lietuvos žiniasklaidoje:
http://lietuve.lt/kultura/gintaro-keliuiskirtoje-konferencijoje-san-marinedalyvavo-ir-lietuvos-mokslininkai;
http://1psl.lt/kultura/2014/04/gintarokeliui-skirtoje-konferencijoje-san-marinedalyvavo-ir-lietuvos-mokslininkai.
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Tinklo menininko
Laimono Zako
projektas „Glitchr:
The Social
Breakdown“ Romoje

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje,
„RomaEuropa“
fondas.

„Roma
Europa“
fondo
būstinėje ,
gegužės 9 d.

Laimonas Zakas,
tinklo menininkas,
Miša Skalskis,
elektroninės
muzikos kūrėjas

Tinklo menininko
Laimono Zako paroda
„Glitchr: The Social
Breakdown“. Tai pirmoji
personalinė Laimono Zako
paroda Italijoje. Parodos
kuratorės: Annapaola
Intrisano ir Paola
Micalizzi.
Ši paroda – tai viena
pirmųjų šių metų
„Romaeuropa“ fondo
organizuojamų
skaitmeninio meno
„Digital Life 2014“
parodų. „Romaeuropa“
fondo kuruojama
skaitmeninio meno
platforma „Digital Life
2014“ , skirta
kūrybingumo bei naujos
meninės raiškos, susijusios
su technologinėmis
naujovėmis, skatinimui bei
sklaidai.
Projektas „Glitchr: The
Social Breakdown“ - tai
meninis Laimono Zako,
pagarsėjusio savo
sugebėjimais įsilaužti į
socialines tinklų sistemas,
eksperimentas. Kūrybiškai
naudodamas įvairius
programavimo kodus
menininkas savo darbais
sugebėjo sukurti naują
socialiai orientuotą
estetiką.

Parodos
atidaryme
dalyvavo apie
500 žmonių.

Informacija apie projektą bei atsiliepimai
Italijos informaciniuose portaluose bei
žinisklaidoje:
http://romaeuropa.net/c1romaeuropa/glitchr-the-socialbreakdown-2/;
http://www.tafter.it/2014/05/05/romaglitchr-the-social-breakdown-mostradellartist-hacker-laimonas-zakas-il-9maggio/;
http://www.artribune.com/2014/05/romae
uropa-invita-a-roma-laimonas-zakaslartista-hacker-lituano-terrore-dei-socialnetwork-cortocircuiti-informaticiaspettando-digital-life/;
http://www.incontragiovani.it/cultura-espettacolo/appuntamenti-e-iniziative/lowcost/glitchr-the-social-breakdown;
http://www.bobobo.it/roma/eventi/glitchr
--the-social-breakdown---opificioromaeuropa-e432718#.U8UZjUCnFEI;
http://parole-darted.blogautore.repubblica.it/2014/05/09/lart
ista-e-anche-hacker/;
http://247.libero.it/focus/29029870/1/glitc
hr-the-social-breakdown/;
http://www.motorlife.it/search/focus/290
29870/glitchr-the-social-breakdown/;
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Parodos atidarymo metu
Laimonas Zakas kartu su
eksperimentinės
elektroninės muzikos
kūrėju Miša Skalskiu
(aka96WRLD) atliko
specialiai šiai Romoje
vyksiančiai parodai
parengtą audio-video
performansą.

http://roma.zero.eu/2014/05/09/glitchrthe-social-breakdown%E2%80%9D/;
http://www.itineraridelmondo.it/?p=1644.
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Kornelijaus Platelio
poezijos pristatymas
jubiliejiniame XXajame tarptautiniame
Genujos poezijos
festivalyje „Plačiai
atverti žodžiai“

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje,
Tarptautinis
Genujos poezijos
festivalis.

Tarptautinis
Genujos
poezijos
festivalis,
Palazzo
Ducale,
birželio 15
d.

Poetas Kornelijus
Platelis

Literatūros festivaliai
Italijoje yra labai
populiarūs, turintys savo
auditoriją. Šiais metais
pirmą kartą gilias tradicijas
turinčiame jau XX-ajame
Genujos poezijos
festivalyje „Plačiai atverti
žodžiai“ („Parole
Spalancate“) buvo
pristatyta lietuvių autoriaus
- Kornelijaus Platelio
kūryba.
Italų kalba buvo išleista
Kornelijaus Platelio
poezijos rinktinė
„Kvietimas atidėti kelionę“
(„Invito a posporre il
viaggio“). Išleido Italijos
leidykla „Heimat“ 2007
m. Eilėraščius į italų kalbą
išvertė vertėjas Pietro U.
Dini.

Salė,
talpinanti apie
100 žmonių,
buvo pilna.

Atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje:
http://www.festivalpoesia.org/single/festi
valpoesia-persone/KornelijusPlatelis8691093382478;
http://www.genovatoday.it/eventi/festival
-poesia-2014-genova.html;
Informacija Lietuvos žiniasklaidoje:
http://www.lzs.lt/lt/naujienos/uzsienio_na
ujienos/archive/kornelijaus_platelio_poez
ija_skambes_jubiliejiniame_genujos_poe
zijos_festivalyje.html.

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
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 teatro žurnalu „Hystrio“, kuriame buvo išsamiai pristatytas Lietuvos teatras (2014 m. pirmojo ketvirčio numeris). Šiame žurnale
spausdinami lietuvių autorių Elonos Bajorinienės, Ramunės Balevičiūtės, Giedrės Kabašinskienės, Audronio Liugos, Ramunės Marcinkevičiūtės, Daivos
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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.


Bendradarbiavimas su Italijos televizijos kanalo 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 bus transliuojama per Italijos televizijos kanalą RAI 5 liepos 21 d.



Bendradarbiavimas su Venecijos Ca’ Foscari universiteto Komparatyvistinių studijų katedra (šiame universitete balandžio mėn. buvo organizuotas poeto Gintaro
Grajausko kūrybos pristatymas), šio bendradarbiavimo rezultatas Gintaro Grajausko kūrybos pristatymas internetinėje erdvėje – Venecijos universiteto
inicijuotame projekte „Phonodia“, skirtame šiuolaikinės poezijos pristatymui: http://phonodia.unive.it/people/gintaras-grajauskas/. Tokio pobūdžio šiuolaikinei
poezijai skirtas projektas yra pirmasis ir kol kas vienintelis Italijoje. Planuojama tokiu būdu pristatyti ir daugiau Lietuvos poetų.

Bendradarbiauta su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai rengiant tarptautinę mokslinę konferenciją „Lietuva–Italija: šimtmečių
ryšiai“ Vilniuje gegužės 14-16 d.

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.

