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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Rasa Balčikonytė, kultūros atašė Prancūzijoje
2013 m. I-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.

Pačioj metų pradžioj prasidėjo renginys, apie kurį daugiausiai šnekėta per pastaruosius kelerius metus ir pasirengimas kuriam labai kontroversiškai
vertintas – sausio 10 d. Marselyje, Ekse ir Arlyje prasidėjo kultūros sostinės ,,Marselis – Provansas 2013“ renginiai. Prognozuota, kad ilgai ruoštas ir
brangus renginys bus visiška nesėkmė – tačiau jau per atidarymą Prancūzijos kultūros ministrė pasakė, kad tai vienas sėkmingiausių pastarųjų metų
didžiųjų šalies renginių. Pati dalyvavusi kultūros sostinės atidaryme, iškart jį labai gerai įvertinau dėl dviejų priežaščių – pirmiausia tai labai
konceptualus projektas, skirtas Viduržemio jūros civilizacijai (visi renginiai, net žymusis vasaros operos festivalis Ekse vietoj Verdžio ir Wagnerio
šiemet stato Cavalli ,,Eleną‘‘ ir R. Strausso ,,Elektrą‘‘, Ekse visos vykstančios parodos taip pat skirtos Viduržemio regiono temai arba jų
menininkams), antra, didžioji lėšų dalis skirta kultūros naujai infrastruktūrai sukurti arba atnaujinti: iš esmės sutvarkytas senasis Marselio uostas ir
pastatytas unikalusis Viduržemio civilizacijos muziejus MuCEM (architektas R. Ricciotti). Kol kas tai laikoma vienu sėkmingiausių Europos kultūros
sostinės projektų Prancūzijoje po Lilio , kadangi didžioji lėšų dalis skirta ilgalaikėms investicijoms.
Po šio sėkmingo ir spaudoje labai daug minėto projekto lygiai tiek pat nemažai rašyta apie Luvro direktoriaus Henri Loyeretto apsisprendimą
nebeteikti 4 kadencijai savo kandidatūros – daug kalbėta ir interpretuota, nors pagrindinės priežastys visiems žinomos: labai sumažintas valstybinis
biudžetas kultūrai, iš esmės skiriasi Loyeretto ir kultūros ministrės pozicijos daugeliu kultūros politikos klausimų. Luvro direktorių Kultūros ministrės
teikimu tvirtina Prancūzijos prezidentas - juo paskirtas buvęs Luvro Antikos skyriaus vedėjas J.L. Martinez, parengęs pirmojo Luvro padalinio
Prancūzijoje Lense konceptą.
Per pastarąjį pusmetį pakeista kone visa Nacionalinių kultūros paminklų centro vadovybė.
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Pernai Kultūros ministrė, sumažinusi lėšas kultūros įstaigų išlaikymui ir sustabdžiusi visus didžiuosius F. Mitterrandto pradėtus projektus,
birželio pradžioje paskelbė, kad vieną jų atnaujina: Paryžiuje Vyriausybės įsigytam Utrillo bokšte nutarta, kaip ir buvo planuota; įrenti prancūzišką
Villa Medici ekvivalentą. Jau pradėtas rengti šios rezidencijos užsienio menininkams koncepcija.
Kanų kino festivalio fone daug rašoma ir apie naujai P. Lescure parengtas gaires apie Kultūros išskirtinumą nuolat kintančioje aplinkoje - dėl
naujų technologijų spartaus tobulėjimo ir kitimo. Ypač aktyviai gaires gina kino pasaulio žmonės, siekiantys prancūzų kiną apsaugoti nuo
anglosaksiško ir ypač JAV kino konkurencijos.
Šiame Kanų kino festivalio fone – kai anonsuota daug naujų ir atnaujintų (vienas didžiausių ir sėkmingiausiai vykdomų kino projektų – senųjų
filmų restauravimas ir skaitmeninimas) prancūziškų filmų, trumpai, bet pozityviai paminėtas ir Kristinos Buožytės ,,Aurora“.
Vasara – Prancūzijos festivalių metas, jų čia surengiama daugiausiai pasaulyje ir jiems skiriamos didelės valstybės lėšos. Keli pavyzdžiai:
- Avingnono festivalis - 3,6 mln. EUR biudžeto lėšų
- Ekso festivalis – 3,4 mln. EUR
- Rudens festivalis Paryžiuje – 1,25 mln. EUR
- ,,Musica‘‘ festivalis – 800 tūkst. EUR
Festivaliai – tikrai unikalus Prancūzijos kultūros reiškinys, nes kone visi renginiai yra aukščiausios meninės kokybės, kiti parametrai irgi įspūdingi:
jų metu įvyksta 2500 renginių, 3000 teatro vaidinimų, 30 000 atlikėjų, 50 mln. EUR pajamų, 1,2 mln. žiūrovų.
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II.

Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai

1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
Svarbiausi atsiliepimai
žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba
reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu
www.qrchivesnqtionqles.
culture.gouv.fr
www.balticwave.fr
www.lituqnieculture.blogspot.com
www.offi.fr

Finansavimo
šaltiniai, KM ir
visų partnerių
indėlis
(sumos litais)
Nacionaliniai
archyvai padengė
visas
konferencijos ir
koncerto išlaidas
– 1000 EUR

4000

www.lzinios.lt
www.7md.lt
www.kulturpolis.lt
www.originedumonde.fr

120

www.nemunas.lt

KM - 2446 Lt
(menininkų
kelionės
išlaidos), Anžė
meno mokykla –
2500
EUR
parodos
parengimui
ir
menininkų
apgyvendinimui
bei išlaikymui
KM – 4299 Lt
menininkų
kelionė,
apgyvendinimas
ir honorarai, XV
rajono merija 800 EUR salės
nuoma
ir
personalas

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

Lietuvių-prancūzų
santykiams
skirta
konferencija ir lietuvių
kompozitorių koncertas

Prancūzijos nacionaliniai
archyvai sausio 30 d.

Smuikininkė
Justina
Zajančiauskaitė ir E.
Kohn
Istorikas G. Du Tertre

Lietuvos istoriniai žemėlapiai pirmą kartą
eksponuojami Vakarų Europoje pristatant
LDK valstybę. Tai kartu ir pirmasis Lietuvos
prisistatymas šiuo aspektu šalyje, kur itin
puoselėjamas kultūros paveldas.
Konferencijoje koncentruotai
pristatyta
mūsų šalies istorija ypač išryškinat prancūzų
Lietuvoje istorijos aspektus, po konferencijos
surengtas lietuvių kompozitorių M.K.
Čiurlionio, V. Barkausko, B. Dvariono ir F.
Latėno koncertas

150

Tarptautinė
paroda
,,Pasaulio sutvėrimas‘‘

Azė le Rido pilis Luaros
slėnyje gegužės 10 –
birželio 9

Viktorija Peleckaitė
Arnas Anskaitis

Lietuvių poezijos vakaras

F. Chopino konservatorija
Paryžiuje gegužės 14 d.

Violeta Šoblinskaitė
Elena Karnauskaitė
Lina Štalytė
Dana Sakalauskaitė

Pernai rudenį kultūros atašė vizito į Anžė
aukštąją dailės mokyklą vizito metu
atnaujintas prieš keletą metų pasirašytas, bet
praktiškai neįgyvendintas Anžė ir Vilniaus
dailės akademijos bendradarbiavimas. Šį
paroda – pirmas šio bendradarbiavimo
rezultatas, kuomet į tarptautinę kultūros
paveldo paminkluose rengiamą šiuolaikinio
meno parodą pakviesti ir du VDA studentai.
Lietuva savo ruožtu kviesis prancūzų
studentus į 2014 m. ,,Meno celes‘‘
Prancūzijoje trūkstant vertėjų iš lietuvių
kalbos, kiekviena prancūziškai pasirodžiusi
lietuvių autorių knyga yra įvykis. Nustebino,
kad į čia praktiškai nežinomos lietuvių
poezijos vakarą susirinko pilna salė klausytis
lietuviškų eilių ir dainuojamosios poezijos.
Renginys buvo Poezijos pavasario dalis,
sudomino kelis lietuvių poetus, kurie norėtų
kitąmet jį pratęsti.

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
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2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda ir
pan.) ir kultūros atašė indėlis į
projektą

Projektą inicijavusi
organizacija

Jungtinės Europos valstybės

Goethe in-tas

Baltijos kultūros metai

Marli le rua merija ir
Baltijos šalių ambasados

S. Krivickienės režisuotas
spektaklis ,,Ivanovas‘‘

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Sausio 18 –
vasario 17
Le
Carré
Baudouin
galerija
Paryžiuje
Visus
metus
Marli le rua
miestelyje

D. Narkevičius

Grenoblio tetars CREARC
ir LMTA

Kovo 8 – 9 d.
Grenoblio
mažajame teatre

Vytauto V. Stanionio paroda

Lietuvos fotomenininkų
asociacijos Kauno skyrius
ir
Tulūzos
galerija
,,Chateau d‘Eau‘‘

Kovo 20 –
gegužės 19
Tulūzos
galerijoje
,,Chateau
d‘Eau‘‘

S. Krivickienė ir 6
lietuvių
akademijos
aktorinio
kurso
studentai
Vytautas
V.
Stanionis ir
Ieva Meilutė

L. Burajos ,,Liza, eik namo‘‘
ir J. Samulionytės ,,Laikinai‘‘
filmų dalyvavimas Moterų
filmų festivalyje

Festivalis ,,Films de
femmes‘‘ Paryžiuje ir
Lithuanian shorts

Kovo 22 – 31 d.
Festivalis
,,Films
de
femmes‘‘
Paryžiuje

Paryžiuje
gyvenantys
lietuvių
menininkai
ir
Lietuva
besidomintys
prancūzų istorikai

Prodiuserė
Gluskinienė

J.

Apytikslis
žiūrovų,
klausytojų
Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
,
lankytojų
skaičius
Tai didelis kelių šalių bendradarbiavimo 800
projektas, nagrinėjantis europiečio
tapatybę. Didžiausias šio projekto
privalumas -- per dvejus metus jis
pristatytas 10 šalių

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

KM lėšų indėlis
(suma litais)

www.artnews.lt
www.mairie20.paris.fr
www.go-use.eu

700 Lt - D.
Narkevičiaus
filmo techninei
priežiūrai

Visi renginiai anonsuojami
ir išsamesnė informacija
apie šalis pateikiama Marli
le rua bei ambasadų
tinklapiuose bei miesto
mėnlaikraštyje

Visas
išlaidas
dengia Marli le
rua merija ir LR
ambasada

Šalia Paryžiaus esantis nedidelis Marli
le rua miestelis kasmet rengia kurios
nors ES šalies metus – šiemet Baltijos.
Per visus metus vykstančius renginius
pristatomi įvairūs mūsų šalies istorijos ir
kultūros aspektai. Fotografijų paroda
apie Lietuvą, lietuvių literatūros
skaitymai, Baltijos šalims skirtos
paskaitos, E. Levinui ir R. Gary skirti
vakarai, Joninių šventė etc
Tai puikus kultūrinio bendradarbiavimo
pavyzdys,
bendras
jau
kelerius
vykstantis metus Vilniaus akademijos ir
Grenoblio teatro projektas

3500

Personalinė Lietuvos fotografo paroda
seniausioje ir geriausią vardą turinčioje
valstybinėje Prancūzijos galerijoje

4000

www.contemporaneitesdela
rt.fr
www.photosapiens.com
www.ladepeche.fr
www.bernardinai.lt
www.kulturpolis.lt
www.alfa.lt
www.galeriechateaudeau.or
g

KM - 684 Lt
kuratorės
kelionei

J. Samulionytės filmas pelnė Publikos
prizą, O. Burajos – Geriausio Europos
trumpo metro filmo prizą

500

www.7md.lt
www.kinfo.lt
www.filmsdefemmes.com
www.notrecinema.com
www.prancuzija.pljs.org
www.lfc.lt
www.tiesa.lt

Parėmė
festivalis ir LKC

KM – 2000 Lt
dalinei dalyvių
kelionei

500
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S. Eidrigevičiaus personalinė
paroda

S. Eidrigevičius ir galerija
,,Roi Dore‘‘

Balandžio 26 –
birželio 8

S. Eidrigevičius

B. Vainiūnaitės rečitalis

Amerikiečių
Paryžiuje

Balandžio 28

B. Vainiūnaitė

Grupės ,,Golden Parazyth‘‘
koncertas

Palais de Glace KlermonFerane

Gegužės 25

Giedrius Širka
Aurimas Vilkišius
Ramūnas Žilnius

Mariaus Ivaškevičiaus pjesės
,,Artimas miestas‘‘

Sorbonos un-to teatro salė

Gegužės 24, 2931 ir birželio 4
d.

Marius
Ivaškevičius

Paroda
,,Po
svetimu
dangumi :Lietuvos gyventojai
sovietų lageriuose ir tremtyje
1940-1958‘‘

Politinių mokslų institutas
Paryžiuje

Birželio 3 – 15

Paroda

bažnyčia

Pirmą kartą Prancūzijoje pristatyta ir
abstrakčioji dailininko kūryba.
Parodos atidaryme dalyvavo daug vaikų
literatūros kritikų ir centrų atstovų - su
pagrindiniu centru būtent per šios
parodos atidarymą sutarta 2014 surengti
Bolonijoje rodytą Lietuvos vaikų knygų
iliustracijų parodą
Invalidų aikštėje esančioje Amerikiečių
bažnyčioje pačiame Paryžiaus centre
kas sekmadienį vyksta Paryžiaus
konservatorijų
profesorių
arba
kviestinių atlikėjų m jų kolegų
koncertai. Šį kartą – labai gausiai
žiūrovus
sukvietęs
puikus
B.
Vainiūnaitės
rečitalis,
po
kurio
susipažinta su jos kolegomis ir
studentais
iš
įvairių
Paryžiaus
konservatorijų
Žymiausias Prancūzijoje pop, rock ir
elektroninės muzikos festivalis šiemet
pakvietė ,,Golden Parazyth‘‘ grupę,
kurios labai sėkmingai praėjęs koncertas
buvo papildytas dviem trumpo metro
lietuviškais filmais, taip praplečiant
lietuvišką programą. Po šio sėkmingo
pasirodymo, festivalis sieks užmegzti
ryšius su Lietuvos muzikos scenomis
dėl
Glaudesnio dvišalio bendradarbiavimo.
Sorbonos un-to aktorinių studijų
studentai pastatė ir labai sėkmingai
autoriui
dalyvaujant
suvaidino
vienintelę į prancūzų kalbą išverstą
šiuolaikinę pjesę. Rašytojui, savo
ruožtu, įdomus kiekvienas kitas ir kitoks
jo pjesės perskaitymas
Pastaruoju metu Prancūzijoje vis
didesnis ne tik istorikų dėmesys šaltojo
karo periodui – paroda organizuota kaip
seminarų ciklo, skirto šio laikotarpio
Baltijos šalių istorijai, dalis, tuo pat
metu Goethe in-te vyko tarptautinė
konferencija
apie
DP
stovyklas
Vokietijoje

900

www.lwinios,lt
www.delfi.lt
www.bernardinai.lt

Visas
išlaidas
padengė galerija

Visas
išlaidas
padengė
Amerikiečių
bažnyčia

500

700

www.lrytas.lt
La Montagne
www.europavox.com

KM – 6964 Lt
dalyvių
ir
žurnalisto
kelionei,
honorarus
ir
pragyvenimo
išlaidas padengė
festivalis

300

www.lzinios.lt

KM – 910 Lt M.
Ivaškeviaus
kelionės išlaidos

500

www.sciences.po

URM padengė
parodos
transportavimo
išlaidas
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M. Kavaliausko parodos
Tarptautiniame eklektizmui
skirtame foto festivalyje

Fotografijos
festivalis
Dol-le-Bretagne

Birželio 6-9

M.
Kavaliausko
parodos ,,Kražių
portretas‘‘
ir
,,Kelionės
lėktuvu‘‘

C.Reims graviūrų paroda

Valstybinis
Vilniaus
Gaono žydų muziejus

Birželio 11 –
rugsėjo 13

N. Hazzan
P.Moreau

Baltijos šalių Joninių šventė

Marli le rua miesto
karališkas Liudviko XIV
parkas

Birželio 22

Baltijos
šalių
ambasados
ir
bendruomenės bei
Marli le rua merija

Prancūzijoje vis labiau pažįstant
Lietuvos tiek klasikos, tiek naująją
fotografiją, yra prasmingas dalyvavimas
kad ir nedideliuose, bet žinomuose foto
festivaliuose. Po itin sėkmingo pernai
vykusio
Lietuvos
pristatymo
Tarptautiniame festivalyje Bovė, M.
Kavaliauskas pakviestas į Arlio foto
festivalio ekspertų komisiją.
Iš Kybartų kilusi, po karo apsigyvenusi
Prancūzijoje žymiausia šalies grafikė,
apdovanota Garbės legiono ordinu. Tai
pirmoji iš Lietuvos kilusios prancūzų
dailininkės paroda Lietuvoje – ir geras
kelių
institucijų
Lietuvoje
ir
Prancūzijoje pavyzdys.
Tęsiant dailininkų litvakų pristatymo
Lietuvoje temą, su Judaizmo muziejaus
kuratore po šios sėkmingos parodos
tariamasi dėl Kikoino parodos Vilniaus
žydų muziejuje
Visus 2013 metus Baltijso šalys yra
Marli le rua miestelio šalys viešnios,
rengiančios
savo
šalis
labiau
pristatančius renginius. Ši šventė su
dideliu Joniniu laužu ir lietuvių
sutartinėmis viename iš gražiausių
Liudviko XIV parkų – didžiausias šio
prisistatymo renginys, kurį ambasada
paruošė su lietuvių bendruomene

2500

www.lensulture.lt
www.vimeo.com
www.agendaou.fr
www.mistralfestival.com
www.kaunodiena.com

KM – 1000 Lt
kelionės
išlaidoms

Paroda
vyksta

www.vilnius-events.lt
www.insitutfrancais.com
www.lanouvellerepublique

KM – 1317 Lt
kuratorių
kelionei,
URM – parodos
transportavimas,
PKM- kuratorių
apgyvendinimas

800

La Chronique de Marly

Visas
išlaidas
dengia Marli le
rua merija ir LR
ambasada
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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).
III.

-

Anžė-Le Manso-Touro meno mokyklos profesoriaus, tarptautinės studentų parodos ,,Pasaulio sukūrimas‘‘ kuratoriaus kelionės parengimas į
VDA atrinkti menininkų būsimai parodai - vasario mėn.
Prancūzų grafikės Cecile Reims parodos Vilniaus žydų Gaono muziejuje parengimas kartu su šiuo muziejumi Vilniuje bei su Judaizmo
muziejumi Paryžiuji ir meno muziejumi Issodoune - birželio mėn.
Ieškoma leidyklos D. Grinkevičiūtės atsiminimų knygos ,,Prie Laptevų jūros‘‘ (išvertė J. Terleckaitė) išleidimui Prancūzijoje
Parengta visų Prancūzijoje išleistų lietuvių autorių arba su Lietuva susijusių knygų bibliografija

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.

Pridedama veiklos kontaktų suvestinė.
V.

__________________
(parašas)

Pastabos ir pasiūlymai

Rasa Balčikonytė
(vardas, pavardė)
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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.

