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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Lina Kaiser, kultūros atašė Austrijoje
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 laukas ir ekonominis kultūros politikos vyksmo kontekstas: 2013

metai tiek vidaus, tiek didele dalimi ir užsienio politikoje buvo paženklinti parlamento
rinkimais, įvykusiais rugsėjo 29 d. Rinkimuose daugiausia balsų surinko abi valdančiosios partijos: socialdemokratai ir konservatyvioji Liaudies
partija. Iš karto po rinkimų Austrijos švietimo, meno ir kultūros ministrė Claudia Schmied (SPÖ) pareiškė paliekanti politiką ir nedalyvausianti naujos
vyriausybės veikloje. Gruodžio 16 d. po ilgų partinių derybų Austrijos prezidentas prisaikdino naują Didžiosios koalicijos vyriausybę, sudarytą iš
Socialdemokratų (SPOe) ir konservatyviosios Liaudies partijos (OeVP). Ministrų kabineto sudėtyje įvyko nemažai personalinių pasikeitimų ir
tarpministerinių kompetencijų perskirstymo dalykų. Kultūros ir meno reikalai sugrįžo į Austrijos Federalinio kanclerio tarnybos departamentų žinią.
Kultūros ministro funkcijas perėmė. Vyriausybės kanceliarijos ministras dr. Josef Ostermeyer, koordinuojantis visos vyriausybės darbą, atsakingas už
valstybės tarnybą, konstituciją, audiovizualinę politiką, religijų ir valstybinių archyvų reikalus. Kultūros ir meno ministro funkcijas J. Ostermayer
oficialiai pradėjo vykdyti nuo 2014 m. kovo 1 d.. Meninkų bendruomenėje šis paskyrimas buvo priimtas teigiamai. Austrijoje kultūra yra labai
politizuota ir didžiųjų kultūros įstaigų vadovai be savo profesionalumo kvalifikacijos yra lojalūs kuriai nors politinei partijai. Svarus politikoje asmuo
suteikia svorio ir kultūrai, gali geriau ginti šios srities atstovų interesus. Vyriausybės kanceliarijos ministras, teisininkas J. Ostermayer garsėja savo
erudicija, aktyviu domėjimusi literatūra ir šiuolaikiniu vizualiuoju menu bei gebėjimu puikiai spręsti sudėtingus klausimus. Meninkų ir kultūros
sektoriaus atstovų socialinių garantijų pagerinimo tema užtikrino jam sklandų dialogą ir autoritetą.
Naujas ministras savo veiklą pradėjo nuo bene didžiausio Austrijos istorijoje teatro skandalo pasekmių mažinimo: garsiausiame vokiečiakalbėse šalyse
Burgteatre auditas nustatė 8,3 mln eurų nuostolį ir stambių mokesčių mokėjimo pažeidimų. Austrijos vizitine kortele vadinamas teatras atsidūrė ant
bankroto ribos.
Po Lietuvos kultūriniams projektams svarbios partnerinės Zalcburgo federalinės žemės rinkimų, kultūros ministru tapo Žaliųjų partijos atstovas F.
Schellhorn.
Nors ilgai užtrukę Austrijos partijų porinkiminės derybos dėl koalicinių galimybių ir Vyriausybės sudarymo politiškai apsunkino Lietuvos
pirmininkavimą ES Tarybai, laukas Lietuvos kultūros ir meno pristatymui išliko mums palankus ir žadino domėjimąsi Lietuvos kultūra.
Buvo aktyviai buvo bendradarbiaujama su įvairiomis kultūros ir meno sektoriaus organizacijomis,institucijomis ir iniciatyvomis. Atašė vykdomus
projektus parėmė visi 4 LR garbės konsulai Austrijoje.
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Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai

I.

1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas
Baltijos gitarų kvarteto
koncertas Vienoje
pirmininkavimo
atidarymo proga

Kultūros
ambasada

atašė

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

Teatras
„Odeonas“,Viena
2013-07-02

Saulius Lipčius,
Sergejus
Krinicinas,
Zigmas Čepulėnas,
Chris Ruebens

Zalcburgo Mirabell rūmai
2013-07-03

Arūnas Pečiulis,
Vokal orange
ansamblis
Judith Lewonig

ir

Pirmininkavimo
atidarymo
renginys
Zalcburge su Lietuviųaustrų
vokalinio
ansamblio „Vocal orange“
koncertu ir
žurnalistės
Judith
Lewonig
knygos
“Lietuvių–austrų
ir
austrų–lietuvių sąsajos per
amžius“pristatymas
Atašė kartu su garbės
konsulu Zalcburge Erich
Wagner

moterų

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
Jaunų ir talentingų klasikinės gitaros atlikėjų
koncertas kultūros giliomis kultūros
tradicijomis garsėjančiame Vienos teatre
susilaukė didžiulio publikos susižavėjimo..
Kolektyvo koncertinėje programoje atliekami
tiek Europos kompozitorių klasikų opusai, tiek
modernūs šiuolaikinių lietuvių kompozitorių
kūriniai susilaukė daug aplodismentų ir
pozityvios nuostabos, jog Lietuva turi tokio
aukšto lygio gitaristų.
Klasikinė muzika, skambanti kitaip- moderniai,
jaukiai ir temperamentingai. Ta proga į Vieną
buvo pakviestas vienas garsiausių Austrijoje
gitarų meistrų Daniel Zucali, į šį koncertą
atvežęs kelias naujas gitaras, kuriomis kvarteto
nariai atliko porą naujų kūrinių.
Arūno
Pečiulio
vadovaujamas
moterų
ansamblis atliko Donato Zakaro repertuarą a
capella stiliumi
Lietuvoje gyvenančios Austrijos žurnalistės
Judith Lewonig knyga pateikė chronologinę ir
sisteminę Lietuvos-Austrijos ir AustrijosLietuvos santykių apžvalgą nuo praeities iki šių
dienų, daug kur grindžiamą iki šiol neskelbtais
archyviniais dokumentais.
Ilgametei Lietuvos – Zalcburgo partnerystei
knygoje skirta daug vietos. Šiame renginyje
dalyvavo nemažai ilgamečių kultūros ir
švietimo sektoriaus bendradarbiavimo
partnerių, kurie buvo apdovanoti Lietuvos
pirmininkavimo progai pagamintais suvenyrais.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius
350

120

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje,
nuorodos tinklalapiuose arba
reikšmingesnių publikacijų kopijos el.
formatu
Austrijos valstybinio radijo Ö1 stotis
Lietuvos pirmininkavimo progai skyrė
specialią laidą, kurios metu skambėjo
kelios
Baltijos
gitarų
kvarteto
atliekamos melodijos.

http://www.vocalorange.at/konzerte/2013/
http://senas.lnb.lt/stotisFiles/uploadedA
ttachments/28_Lietuva_ir_Austrija_25
0020138240402.pdf
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Lietuvos pirmininkavimo
atidarymo koncertas
Kroatijoje

Europos namų šventinė
salė Zagrebe,
2013-09-03

Dalia Dėdinskaitė
(smuikas),Gleb Pyšniak
(violančelė),
Ole Christian Haagenrud
(fortepijonas)

Fortepijoninis trio “Vilos Trio“ sužavėjo
klausytojus savo ryškiu muzikalumu bei
trykštančia energija. Koncerto metu buvo
atliktas Lietuvos ir Europos kompozitorių
repertuaras.

150

Urania ir Actor’s Studio
kino teatrai Vienoje
2013-09-19
2013-09-20
2013-09-21

Giedrė Žickytė

150

http://www.letsceefilmfestival.com/fil
minfo/items/how-we-played-therevolution.html?lang=de&is_ajax=1
http://www.schulkino.at/letscee.aspx

Bratislavos merijos
veidrodinė salė

Dalia
Dėdinskaitė
(smuikas),Gleb Pyšniak
(violančelė),
Ole Christian Haagenrud
(fortepijonas)

Giedrės Žickytės dokumentinis filmas apie
Lietuvos atgimimą „Kaip mes žaidėme
revoliuciją“ buvo filmas įtrauktas į Vienoje
vykstančio tarptautinio kino festivalio LET’S
CEE programą.
Filmas buvo įtrauktas į mokyklų švietimo
repertuaro programą.
Publika labai šiltai bendravo su režisiere G.
Žickyte, kuri labai įdomiai pristatė savo filmą,
atsakinėjo į žiūrovų klausimus
Fortepijoninis trio “Vilos Trio“ sužavėjo
klausytojus savo ryškiu muzikalumu bei
trykštančia energija. Koncerto metu buvo
atliktas Lietuvos ir Europos kompozitorių
repertuaras

120

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/li
etuva/darba-slovakijoje-pradedapirmasis-lietuvos-garbes-konsulas-56372048

Austrijos fotomeninkė Angela Biedermann
pristatė savo audeovizualinį esė apie Vilniaus
geto istoriją ir žydų gelbėtojų likimus.
Buvo skaitomi Abraomo Suckeverio eilėraščiai
jidiš ir vokiečių kalbomis, Cornelius Hell
tekstas apie žydiškąjį Vilnių
Dalia Dėdinskaitė ir Gleb Pyšniak atliko
Anatolijaus Šenderovo kūrinius.
Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Austrijos
litvakai, Austrijos atminties „Gedenkdient“
tarnybos nariai, dirbę Valstybiniame Vilniaus
Gaono žydų muziejuje

80

Fortepijoninis trio “Vilos
Trio”
Kultūros
atašė
ir
ambasada
Giedrės
Žickytės
dokumentinis
filmas
„Kaip
mes
žaidėme
revoliuciją“
LET’S CEE festivalis ir
kultūros atašė

Lietuvos pirmininkavimo
atidarymo koncertas
Slovakijoje.

2012-09-24
Pirmojo garbės konsulato
Slovakijoje atidarymas
Fortepijoninis trio “Vilos
Trio”
Kultūros
atašė
ir
ambasada
Vilniaus geto likvidavimo
70-mečio minėjimas su
koncertu
Vienos muzikos ir
vaizduojamojo meno
universitetas, AustrijosLietuvos draugija ir
kultūros atašė

Vienos muzikos ir
vaizduojamojo meno
universiteto šventinė salė
2013-10-17

Dalia
Dėdinskaitė
(smuikas),Gleb Pyšniak
(violančelė)
Leiba Šneideris,
Angela Biedermann,
Cornelius Hell
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Paroda „Lietuva Europoje
ir Europa Lietuvoje“

Kultūros
atašė,
LR
ambasada, ES atstovybė
Vienoje

Vienos Europos namų
foje
2013-10-21-2013-11-07

TKPC parengta paroda

Interaktyvi paroda „Lietuva Europoje ir Europa
Lietuvoje“pristato Lietuvą per įdomius
istorinius, kultūrinius ir ekonominius ryšius su
kitomis ES valstybėmis narėmis. Ši paroda
buvo
eksponuojama
savaitės
„Europa
moksleiviams“ metu ir susilaukė didelio
projekte dalyvavusių klasių dėmesio.
Austrijos Nacionalinės dienos proga, spalio 26
d. – ši paroda buvo įtraukta į rekomenduotinų
renginių programą.

2000
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Lietuvių literatūros dienos
Austrijoje

Kultūros atašė su Vienos
centrine
biblioteka,
Zalcburgo Otto Müller
leidykla,
Insbruko
literatūros
namai
ir
Universiteto
Brenner
archyvu ir LR ambasada

Vienos
centrinėje
biblioteka
2013-11-12
LR ambasada Austrijoje
2013-11-14
Galerija
Fotohof“
Zalcburge
2013-11-15
Insbruko literatūros namai
2013-11-18

Giedra Radvilavičiūtė
Sigitas Parulskis
Cornelius Hell

Lietuvių literatūros dienos Austrijoje lapkričio
12 d. prasidėjo Vienos centrinėje bibliotekoje
įvykusiais Europos Sąjungos literatūros premija
apdovanotos prozininkės, eseistės Giedros
Radvilavičiūtės ir Nacionalinės premijos
laureato, poeto, prozininko ir dramaturgo Sigito
Parulskio kūrybos skaitymais. Ta proga
literatūros kritikas, publicistas ir lietuvių
literatūros vertėjas į vokiečių kalbą Cornelius
Hellis pristatė naujausią literatūros žurnalo
„Literatur und Kritik“ numerį, kuriame
pagrindinis dėmesys skiriamas lietuvių
literatūrai. Jame analizuojami Lietuvos ir
Austrijos literatūriniai ryšiai tarpukariu,
lietuvių išeivių literatūriniai pėdsakai Austrijoje
1940–1949 m., apžvelgiamas naujųjų laikų
autorių dalyvavimas literatūrinėse šios šalies
programose, jų potyrių refleksijos įvairaus
žanro kūriniuose. Žurnale publikuota Cornelius
Hell į vokiečių kalbą verstų Kazio Borutos,
Salomėjos Nėries, Kazio Bradūno, Henriko
Nagio, Jono Meko, Juditos Vaičiūnaitės,
Tautvydos
Marcinkevičiūtės,
Giedros
Radvilavičiūtės ir Sigito Parulskio tekstų.Daug
dėmesio lietuvių literatūrai buvo skirta ir
Zalcburgo knygų savaitės programoje, jos
svarbiu akcentu taps lapkričio 15 d. galerijoje
„Fotohof“ vykusi literatūros šventė „Zalcburgas
sutinka Vilnių“. Lietuvių literatūros dienas
Austrijoje lapkričio 18 d. užbaigė Insbruko
literatūros namuose vyksiantis vakaras „Im
Fokus: Litauen“. Šiame renginyje literatūros
kritikas, publicistas ir lietuvių literatūros į
vokiečių kalbą vertėjas Cornelius Hellis
supažindino su Insbruke studijavusio (1945–
1949) išeivijos lyriko Henriko Nagio kūrybos
palikimu. Savo kūrinius skaitė ir su skaitytojais
bendravo rašytojas Sigitas Parulskis.
Lietuvių literatūrą pristatantį „Literatur und
Kritik“ galima rasti visose Austrijos
bibliotekose bei nusipirkti Zalcburgo Otto
Müller leidykloje

250

http://www.puls4.com/OesterreichBilder-aus-Litauen-Ein-Dossier-vonLit/Hauptbuecherei-der-StadtWien/community_/events/termin/5428
973
http://www.newsletterdatenbank.at/Ele
ment.php?M=34247
http://www.omvs.at/de/literatur-undkritik/aktuelle-ausgabe/
https://www.facebook.com/events/1763
34299238890/?source=1
http://www.koperator.lt/lt/588652/lk_k
alendorius/kulturos_ivykiai_uzsienyje/
austrijoje-vyksta-lietuviu-literaturosdienos
http://www.uibk.ac.at/events/2013/11/1
8/im-fokus-litauen
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Judith Lewonig dvikalbės
knygos
"Lietuva
ir
Austrija" pristatymas

Kultūros
atašė,
LR
ambasada, Pranciškonų
ordinas
Iškilmingas
Lietuvos
jaunųjų muzikos atlikėjų
koncertas,
skirtas
Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai
uždarymui

Vienos
pranciškonų
ordino forumas
2013-11-27

Judith Lewonig

Austrijos švietimo, meno
ir kultūros ministerijos
Grafo Starhemberg rūmų
šventinė salė
2013-12-03

Martynas Levickis
Dalia Dėdinskaitė
Gleb Pyšniak

Kultūros
atašė,
LR
ambasada,
Austrijos
Europos
ir
užsienio
reikalų bei Švietimo,
meno
ir
kultūros
ministerijos

Lietuvoje gyvenančios Austrijos žurnalistės
Judith Lewonig knyga pateikia chronologinę ir
sisteminę Lietuvos-Austrijos ir AustrijosLietuvos santykių apžvalgą nuo praeities iki šių
dienų.

150

http://www.oesterreichlitauen.org/m_2
veranstaltungen/m_1aktuell/index.html

120
Austrijos vyriausybinių ir nevyriausybinių
organizacijų atstovams, Vienos diplomatiniam
korpusui, kultūros institucijų nariams ir lietuvių
bendruomenei koncertavo geriausio pasaulio
akordeonisto vardą pelnęs Martynas Levickis,
smuikininkė
Dalia
Dėdinskaitė
ir
violančelininkas Gleb Pyšniak . Jaunieji
Lietuvos muzikantai atliko Anatolijaus
Šenderovo, Béla Bartók, George Frideric
Handel, Johan Halvorsen, Antonio Vivaldi ir
Astor Piazzolla kūrinius.
Šis koncertas suteikė puikią progą padėkoti
Austrijos
institucijoms
už
puikų
bendradarbiavimą Lietuvos pirmininkavimo
metu

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

Projektą inicijavusi
organizacija

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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Jaunųjų lietuvių ir kroatų
menininkų šiuolaikinio meno
parodų mainai ir projektas
„Mitas ir menas – religinės,
ideologinės ir/ar anarchistinės
sąsajos“Kaune ir
Zagrebe

Kauno galerija „ Meno
parkas“,
Kroatijos
menininkų
asociacija (HDLU)

Lietuvos
meninkų
dalyvavimas
tarptautinėje
šiuolaikinio meno mugėje
„Viennafair“

Šiuolaikinio
meno
mugė „Viennafair“,
ŠMC, Galerija „Vartai“,
„The Gardens“, Jaunojo
tapytojo prizas, Rupert

Liepos
5
d.,
parodos
Kaune,
galerijoje "Meno
parkas"atidarymas
Rugsėjo
2d.
.
parodos Zagrebo
galerijoje "Barrel"
atidarymas

Vienos
miesto
mugių rūmai
2013-10-09-201310-14

Arvydas Žalpys
Giedrė Legotaitė
Julija
Pociūtė,
Povilas
Ramanauskas,
Gabrielė
Tamoliūnaitė

Vita
Zaman,
Donatas
Jankauskas,
Kęstutis Kuizinas,
Valentinas
Klimašauskas,
Elena Narbutaitė,
Gerda Paliušytė,
Laura Rutkutė,
Vitalija Jasaitė,
Diana Stomienė
Vilmantas
Marcinkevičius
Eglė Rakauskaitė,
Sonata Baliuckaitė,
Darius Žakaitis,
Monika
Kalinauskaitė,
Simon Rees

Paroda
„Mitas
ir
menas“
skirta
asmenybėmis, kurios savo šalių kultūros
istorijoje nubrėžė ypatingai gilią vagą –
kompozitoriui,
dailininkui,
literatui
Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui ir
istorikui, mitologui, politikui Natko
Nadilo.Abiejų šalių kūrybinės grupės
bendradarbiaudamos
atsirinko
šešis
jaunuosius meninkus ir sudarė įvairiomis
šiuolaikinio meno formoms atstovaujančių
darbų ekspoziciją, ieškančią atsakymo, kas
yra mitas, kaip jis įsitvirtina mūsų
sąmonėje, kur glūdi mito ir meno sąvokų
prasminės ribos.Lietuvos žiuri šiam
projektui atrinko Julijos Pociūtės, Povilo
Ramanausko ir Gabrielės Tamoliūnaitės
kūrybos darbus.
Su savo veikla ir projektais mugės svečius
supažindino Šiuolaikinio meno centras, į
Vieną atvežęs Donato Jankausko sukurtą
įspūdingo
dydžio
skulptūrą
„Tonis
Soprano“. Galerija „Vartai“ pristatė Žilvino
Kempino, Andriaus Zakarausko, Mindaugo
Lukošaičio
ir
Lauros
Grabštienės
kūrinius.Meno projektų erdvė „The
Gardens“ mugėje eksponavo Rūtenės
Merkliopaitės,
Lauros
Kaminskaitės,
Konstantino Bogdano ir Antano Gerliko
darbus. Pirmą kartą šioje mugėje dalyvavęs
projektas „Jaunojo tapytojo prizas“
lankytojus
supažindino
su
Dariaus
Jaruševičiaus,
Jolantos
Kyzikaitės,
Vilmanto Marcinkevičiaus ir Adomo
Danusevičiaus kūryba.Rupert pristatė savo
rezidencijų ir edukacines programas.
„Viennafair“ - viena didžiausių tarptautinių
šiuolaikinio meno mugių, ypatingai daug
dėmesio skirianti Rytų ir Vidurio Europos
menui. Mugėje pristatoma šiuolaikinė
tapyba, grafika, skulptūra, fotografija,
medijos, instaliacijos ir performansai.

800

http://www.menoparkas.lt/en/str
aipsniai-en/314-myth-andart.html
http://www.hdlu.hr/eng/2013/08/
myth-and-art-mitas-ir-menasmit-i-art/
http://www.artnews.lt/kroatijosir-lietuvos-jaunuju-menininkuparoda-mitas-ir-menasgalerijoje-meno-parkas-19650
http://www.kamane.lt/eng/News
/2013-year/July/Other/Mit-I-ArtMyth-and-Art-Mitas-ir-Menas
http://www.culturenet.hr/default.
aspx?id=53685

18000

http://www.altertuemliches.at/ter
mine/presse/viennafair-201326871?page=8&title=VIENNAF
AIR%20The%20New%20Conte
mporary%202013%2C%20Kuns
tmesse%20%7C%20presse
http://www.viennafair.at/de/besu
cher/special-projects/viennatribute/
http://thenewcontemporary.com/
2013/09/02/vienna-tribute-tonysoprano-and-contemporary-artcentre-in-vilnius/
http://www.lrytas.lt/kultura/lietu
viskas-mafijos-bosas-vienosmeno-muges-akcentas.htm
http://www.artnews.lt/smcpristato-donato-jankauskoskulptura-vienos-meno-mugeje21014
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Gedimino Gelgoto„NI&CO“
orkestras ir Ursula Mayer
performansas
„Gonda

Austrijos meno
galerijos Belvedere
šiuolaikinio meno
muziejus
21er Haus
Gedimino
Gelgoto„NI&CO“
orkestras

Austrijos meno
galerijos Belvedere
šiuolaikinio meno
muziejus
21er Haus
2013-10-12

Gediminas
Gelgotas,
Augusta Jusionytė,
Julija Ivanovaitė,
Justas
Kulikauskas,
Deividas Dumčius,
Aurimas Galvelis

Kultūrinio turizmo Baltijos
šalyse pristatymas

Air Baltic atstovybė,
Turizmo departamentas

Kempinski
viešbutis Vienoje
2013-10-29

Lilijana
Stepanovienė

Šiuolaikinio meno mugės VIENNAFAIR
atidarymo proga kompozitoriaus, dirigento
Gedimino Gelgoto vadovaujamo Naujų
idėjų kamerinio orkestro (NI&Co) muzika
skambėjo austrų menininkės Ursulos Mayer
projekte „Gonda”.
NI&Co kolektyvo branduolį sudaro
daugelio tarptautinių konkursų laureatai,
jaunieji Lietuvos stygininkai.", kurie savo
aukštu atlikimo lygiu, artistiškumu, grojimu
atliekant improvizacinius judesius sužavėjo
išrankią Belvedere kviestinę publiką ir
Šiuolaikinio meno mugės VIENNAFAIR
svečius. Didelio pripažinimo nusipelnė
kompozitorius ir dirigentas Gediminas
Gelgotas, kurį po pasaulio garsiausias
galerijas keliaujanti austrų konceptualaus
meno atstovė U. Mayer pristatinėjo kaip
performanso bendraautorių į ir sėkmės
garantą
Vienoje Austrijos turizmo agentūroms,
kelionių operatoriams ir žiniasklaidos
atstovams pristatytos kultūrinio turizmo
Baltijos šalyse galimybės. Vienos iš
atvykstamojo turizmo lyderių Lietuvoje
bendrovės „Delta Tours“ komercijos
direktorė Lilijana Stepanovienė išsamiai
pristatė Lietuvos kultūrinio turizmo
potencialą ir istorinį-kultūrinį paveldą, 2014
m.teminių kelionių įvairovę (literatūrinės,
muzikinių festivalių, ArtVilnius, Dainų
šventė, Lietuvos dvarai, Vilnius-2009 m. ES
kultūros sostinė)
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http://www.stadt-wien.at/kunstkultur/ausstellungen/ursulamayer-but-we-loved-her.html
http://bundschuh.net/newsursula-meyer-21er-haus.html
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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;
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leidybos projektai; edukaciniai projektai; Lietuvos kultūros informacijos centrų kūrimas ir stiprinimas (aukštosios mokyklos, bibliotekos ir kt.) ir
kita).
- Pirmininkavimo prioritetų ir kultūrinės programos pristatymas Zagrebe, Europos namuose
- Interviu Austrijos valstybinio radijo Oe1 stočiai apie Lietuvos kultūrinę programą pirmininkavimo ES Tarybai metu
- Tarpininkavimas Vienos centrinei bibliotekai dėl lietuvių literatūros bibliotekos įrengimo (lietuviškos knygos, į vokiečių kalbą išverstos
knygos, bibliotekėlė vaikams)
- Lietuvių literatūrai skirto žurnalo „Literatur und Kritik“parengimo darbai ir redakcinė pagalba sudarytojui Cornelius Hell
- Tarpininkavimas Zalcburgo festivalio spaudos skyriui dėl festivalio programoje dalyvaujančioVykinto Baltako pristatymo
- Tarpininkavimas kompozitorei Egidijai Medekšaitei dėl dalyvavimo Pasaulinėse muzikos dienose Košicėje
- Darbas su Austrijos kultūrine žiniasklaida pristatant Lietuvos atstovų dalyvavimą Šiuolaikinio meno mugėje Viennafair
- Lietuvių menininkių rezidencijos Austrijoje: Elena Narbutaitė Vienoje, Jolanta Kyzikaitė Lince

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)
Pridedama veiklos kontaktų suvestinė,
Pastabos ir pasiūlymai

__________________
(parašas)

_Lina Kaiser_____________
(vardas, pavardė)

Pastaba: pasirašytos ataskaitos teikiamos paštu Kultūros ministerijai ir adresuojamos kultūros ministrui. Ataskaitų kopijos, reikšmingesnės
publikacijos žiniasklaidoje ir veiklos kontaktų suvestinės siunčiamos elektroniniu paštu Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėjui.
1 priedas
Veiklos kontaktų suvestinė

