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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Vokietija, dr. Gabrielė Žaidytė
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2013m. I – II ketvirčiai

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.
II. 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

1.1. Muzikinis vakaras ir
paskaita „Iš Lietuvos
sutartinių lobyno“. .

LR ambasada Vokietijoje.
2013.01.27.

Daiva ir Evaldas Vyčinai.

1.2. Dokumentinė paroda
‚Smurto kronika“, LR
kultūros atašatas,
Braunšveigo universiteto
istorijos fakultetas.

Braunšveigo
miesto
biblioteka, 2013.01.14.

Dr. A. Bubnys.

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
Pristatytos
pasauliniame
kultūriniame
UNESCO pavelde esančios lietuvių
sutartinės. Paskaita ir koncertas. Dalyvavo
gausi auditorija, muzikologai, lietuvių
bendruomenės
nariai
bei
Berlyno
šeštadieninės mokyklėlės mokiniai.
Braunšveige buvo pirmą kartą pristatyta
Lietuvos trėmimų istorija. Į projektą
aktyviai įsijungė Braunšveigo universiteto
istorijos fakulteto dėstytojai bei studentai.
Paroda eksponuota labai geroje erdvėje –
miesto bibliotekoje, kurioje ją pamatė daug
bibliotekos skaitytojų. Parodos metu buvo
surengta dar keletas projektų skirtų šiai
Lietuvos istorijos tematikai.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius
60

800

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje,
nuorodos tinklalapiuose arba
reikšmingesnių publikacijų kopijos el.
formatu
Atsiliepimai kultūrinėje spaudoje
Vokietijoje, Baltische Rundschau,
Lietuvos spauda.

Lietuvos spauda, Vokietijos spauda.
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1.3. Literatūrinis vakaras
su Vokietijoje gyvenančia
lietuvių rašytoja Jutta
Noak. LR kultūros
atašatas.
1.4. Literatūrinis vakaras.
T. Venclovos susitikimas
su D. Grunbein. Kartu su
Literaturwerkstatt Berlin.

LR ambasada Vokietijoje,
2013.01.19.

Jutta Noak.

Literaturwerkstatt Berlin,
2013.02.23.

Tomas Venclova.

1.5. Lietuvių literatūros
pristatymas Leipcigo
knygų mugėje.

Leipcigo knygų mugė.
2013.03.14-17.

R. Sepetys, M. Burokas,
J. Noak, Jakučiūnas, G.
Norvilas, J. Ludavičienė,
K. Kasparavičius, kt.

1.6. Lietuvių literatūros
salonas Berlyne.

LR ambasada.
2013.03.18.

M. Burokas, G. Norvilas,
J. Ludavičienė.

1.7. Lietuvos kino centro
prisistatymas Berlynalėje.

Berlyno Berlynalė.
2013.02.19.

1.8. Baltų kandžių paroda
‚Šventė“, skirta Kovo 11osios paminėjimui.

Giedrės Bartelt galerija,
Berlynas. 2013.03.07.

Lietuvos kino prodiuserių
bei kūrėjų ir kino kritikų
komanda, Kino centro
atstovai.
A. Jurgelevičiūtė,
K. Kunčinaitė.

1.9. Filmo pristatymas,
diskusija.
Vokiečių režisierės,
gyvenančios Švedijoje,
dokumentinio filmo apie
Sugiharą pristatymas.

Judische
Volkshochschule, Berlin,
2013.03.07.

-

Vokietijoje gyvenančios lietuvių rašytojos
Juttos Noak naujo romano „Petitio“
pristatymas ir jos kūrybos vokiečių kalba
apžvalga. Susirinko lietuvių literatūra
besidominti auditorija.
Renginys vyko vienoje prestižiškiausių
Vokietijoje
poetų
scenoje
–
Literaturwerkstatt, Berlyne. Atėjo gausi
poezijos mylėtojų auditorija, buvo daug
žiniasklaidos atstovų. Lietuvos autoriams
retai tenka garbė savo kūrybą pristatyti,
juolab diskutuoti su tokiu Europoje žinomu
poetu, kaip D. Grunbein.
Pirmą kartą po daugiau nei dešimties metų
pertraukos Leipcigo knygų mugėje buvo
pristatyta didelė Lietuvių literatūros
programa, kurioje buvo diskusijos, knygų
pristatymai, susitikimai su mokyklų
mokiniais, kūrybinės dirbtuvės mažiesiems
mugės lankytojams. Leipcigo knygų mugės
direktorius pakvietė Lietuva tapti mugės
viešnia ateinančiais metais.
Lietuvių literatūros salonų Vokietijoje
programos renginys vokiečių kalba. Šiam
vakarui buvo specialiai paruošti autorių
vertimai, siekiant ateityje jų tekstams rasti
vertėjus bei leidyklas Vokietijoje. Vyko
tekstų skaitymai, diskusija. Susirinko
vokiečių bei lietuvių literatūros mylėtojų
auditorija.
Buvo pristatytas neseniai įkurtas Lietuvos
kino centras. Į pristatymą susirinko daug
žinomų ir įtakingų Vokietijos bei Europos
kino veikėjų, daug žiniasklaidos atstovų.
Minint Kovo 11-tąją buvo pristatyta
Lietuvos tekstilė. Šis projektas Vokietijoje
buvo pirmą kartą ir sulaukė didelio meno
mylėtojų susidomėjimo. Menininkės gavo
pasiūlymų iš kitų miestų jų galerijose
eksponuoti projektą.
Projekto partneriai – Japonijos bei Švedijos
ambasados Vokietijoje. Po filmo vyko
diskusija, kurios metu buvo aptariama žydų
gelbėjimo Lietuvoje tema, grįžta prie
Holokausto tematikos. Atidaryme dalyvavo
kitų diplomatinių atstovybių atstovai, žydų
bendruomenės nariai, daug žiniasklaidos.

40

Kultūrinėje Vokietijos bei Lietuvos
spaudoje.

350

Kultūrinėje Vokietijos spaudoje.

Visi mugės svečiai,
Leipcigo mokyklos,
kuriose lankėsi mūsų
autoriai.

Lietuvos kultūrinėje
Vokietijos spaudoje.

40

Baltische Rundschau, Lietuvos
kultūros spauda. Baltische Stunde.

400

Vokietijos bei Lietuvos kultūrinė
spauda.

150

Baltische Rundschau, Baltische
Stunde, Lietuvos kultūrinė spauda.

400

Vokietijos kultūrinė spauda.

spaudoje,
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1. 10. Fotografijos
paroda: V. Ilčiuko
fotografijos paroda
„Miestas“.

LR ambasada.
2013.04.22-05.22.

V. Ilčiukas, G. Kuizinaitė.

1.11. Jungtinė tapybos bei
skulptūros paroda, skirta
Donelaičio jubiliejui
paminėti.

Gorlitzo šiuolaikinio
meno muziejus, Gorlitzas
2013.05.02.

LDS atstovai, Lietuvos
žiniasklaidos atstovas.

1.12. Fotografijų paroda,
diskusija „Naujai atrastoji
senoji Ariana“.

Vegesack, Bremenas,
2013.05.12.

D. Luchtanienė.

1.13. Jungtinė fotografijų
paroda „Lietuvos
sinagogų architektūra“ bei
„Nykstantis kultūros
paveldas – Baltarusijos
sinagogos“, paskaita,
diskusija.

Privataus katalikiško
Eichstaetto universiteto
centrinė biblioteka,
Eichstaettas. 2013.05.17.

1.14. Dokumentinė
paroda „Prievartos
kronika“.

STASI muziejus,
Berlynas. 2013.06.1307.13.

A.

Kubilius.

Genocido aukų muziejaus
darbuotojų delegacija.

Pristatyta Lietuvos šiuolaikinė fotografija. Į
parodos atidarymą kultūrinė Berlyno
visuomenė, lietuvių bendruomenės Berlyne
atstovai. Atidaryme dalyvavo lietuvių
menininkas ir kuratorė. Užsimezgė naujų
kontaktų.
Europos dienų kontekste šiais metais
Gorlitze pirmą kartą pristatoma Lietuva. Į
atidarymą atvyko labai daug garbingų
svečių: miestų merai, apskrities viršininkai,
žiniasklaidos atstovų, menininkų iš
Lietuvos. Lietuvai buvo skirtas išskirtinis
dėmesys, jos kultūros pristatymai Gorlitze
tęsėsi visą gegužės mėnesį. Atidaryme
dalyvavo gausi auditorija.
Bremene
buvo
pristatyta
Lietuvos
archeologinių kasinėjimų Afganistane
fotografijos paroda. Atvyko archeologė D.
Luchtanienė, buvo didžiulis susidomėjimas
Bremeno mieste. Atidaryme dalyvavo
garbūs svečiai, daug žiniasklaidos atstovų,
lietuvių bendruomenės Bremene nariai bei
Afganistano ambasados atstovai.
Viename prestižiškiausių Vokietijoje –
Eichstaetto universitetų buvo pristatyta
Lietuvos sinagogų architektūros paroda.
Atidaryme dalyvavo miesto
meras,
administracijos
viršininkas,
daug
universiteto
profesūros,
žiniasklaidos
atstovų, studentai bei miesto gyventojai.
Užmegzti
kontaktai
su
Eichstaetto
universitete veikiančiu Rytų ir Centrinės
Europos šiuolaikinės istorijos institutu.
Berlyne pirmą kartą pristatyta Sibiro
trėmimų Lietuvoje istorija. Itin prestižinė ir
tematiškai tinkanti vieta, kurioje per dieną
apsilanko per 1200 lankytojų, tad parodą
aplankė labai gausi auditorija, kurios mūsų
renginiai paprastai nepasiekia. Užmegzti
nauji kontaktai, gauti nauji pasiūlymai
eksponuoti parodą.

80

Baltische
kultūrinė.

Rundschau,

Lietuvos

4000

Saksonijos
žemės
Saksonijos televizijos
Lietuvos spauda.

spauda,
kanalai,

4000

Bremeno
spauda,
Baltische
Rundschau, Lietuvos spauda.

500

Regioninė
spauda,
Baltische Rundschau.

30 000

Vokietijos, Lietuvos spauda.

televizija,
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1. 15. Jaunųjų Lietuvos
fotografų paroda
Tarptautiniame Zingsto
fotografijos festivalyje.

Tarptautinis Zingsto
fotografijos festivalis,
Zingstas, 2013.05.29. –
06.13.

Jaunieji fotografai iš
Gedimino
technikos
universiteto.

1.16. Dokumentinio filmo
apie Berlyną filmavimas.
Šis filmas bus sudėtinė
tarpdisciplinarinio
projekto
„Nepriklausomybės
istorijos“ dalis.
1.17. ‚Baltic Jazz Trio“
koncertas. Tarptautinio
Šlezvigo – Holšteino
muzikos festivalio
auftakto metu.

Berlynas, 2013.06-08-12..

Henrikas Gulbinas,
Audrius Gražys.

Šlezvigo – Holšteino
žemės atstovybė,
Berlynas, 2013.06.10.

Dainius Pulauskas.

Kartu su tarptautine, festivalio žiuri atrinka
komanda jaunieji Lietuvos fotografai
dalyvavo
tarptautinėse
fotografijos
dirbtuvėse Zingste vasario mėnesį, atrinkti
jų darbai buvo eksponuojami viename iš
žinomiausių
Vokietijoje
tarptautinių
fotografijos festivalių. Atsirado nauji
kontaktai. Gausiai dalyvavo žiniasklaidos
atstovai.
Atsirado
naujų
projektų
galimybės.
Vyko dokumentinio filmo apie Berlyną,
kuris bus spalio mėnesį Berlyne pristatomo
projekto ‚Nepriklausomybės istorijos“ dalis
filmavimas.

800

Prestižinio Vokietijoje vykstančio muzikos
festivalio auftakto metu Berlyne koncertavo
lietuvių džiazo muzikantas, buvo atliktos jo
kompozicijos. Susirinko gausi auditorija,
daug žurnalistų, labai gerai įvertintas
koncertas. Užmegzti nauji kontaktai.

740

Straipsniai
Mecklenburgo
–
spaudoje, reportažai
televizijoje.

-

kultūrinėje
Vorpomern
regioninėje

-

Vokietijos
kultūrinė
Baltische Rundschau.

spauda,

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) ir kultūros atašė
indėlis į projektą
2.1. Lietuvos
pirmininkavimo
pristatymas kartu su
kitomis trio šalimis,
Deutsche Banke, Berlyne.
Sutartinių koncertas.
2.2. T. Venclovos
kūrybinis vakaras,
Deutsches Theater,
Berlynas.

Projektą inicijavusi
organizacija

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

LR kultūros atašatas
kartu su Airijos ir
Graikijos ambasada.

Deutsche
Bank,
Berlynas.
2013,01.28.

Vyčinų duetas.

Pirmą kartą Berlyne plačiai auditorijai
buvo pristatytos lietuviškos sutartinės,
iškilmingos – Lietuvos ES tarybai
pirmininkavimo programos rėmuose.

300

DAAD

Deutsches
Theater,
2013.02.27.

Tomas Venclova.

Pirmą kartą Deutsches Theater scena
buvo skirta susitikimui su rašytoju –
poetu iš Lietuvos. Tai vienas
prestižiškiausių
DAAD
metinių
renginių.

300

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje,
nuorodos tinklalapiuose arba
reikšmingesnių publikacijų kopijos el.
formatu
Baltische Rundschau, Lietuvos
spauda.

Vokietijos kultūrinėje spaudoje.

5
2.3. Koncertas. V.
Baltako opera
Cantio.

Tarptautinis
festivalis
‚Ultraschall“

Konzerthaus,
Berlin,

V. Baltakas.

2.4. Baltic Comics.
Tarptautinis
festivalis.

Nordkolleg
Rendsburg.

Arenshoop,
2013.03.19 –
30.

Akvilė
Misevičiūtė,
Joskaudė
Pakalkaitė

2.5. Tarptautinė
meno paroda –
Carlshutte,
kurioje Lietuva
– garbės viešnia

Carlshutte

Calshutte,
2013.06.08. –
08.28.

2.6.Šlezvig
–
Holštein
Kultursommer:
parodos, literatūriniai
skaitymai.

Šlezvig – Holsteino
Kultursommer.

Šlezvigo
Holsteino
žemė.
2013.06.17. –
08.27.

Dalyvavo L.
Jonikės,
Liandzbergio V.
Marcinkevičiaus,
Griškevičiaus ir
kitų Lietuvos
menininkų
darbai, iš viso –
11 menininkų.
Parodos,
literatūriniai
skaitymai.
Čertrauskas, M.
Roduner, kiti.

2.6. Vydūno
atminimo
Detmolde
įamžinimas.

Vydūno draugija,
Detmoldo
savivaldybė,
Vokietijos
ambasada
Lietuvoje.

Detmoldas,
2013.05.11.

Atidengta
skulptūra
bei
memorialinė
lenta,
minint
Detmolde
gyvenusį žymų
Lietuvos kultūros
veikėją, filosofą,
rašytoją V. S.
Vydūną.

Lietuvos kompozitoriaus opera buvo
pristatyta
viename
prestižiškiausių
šiuolaikinės muzikos festivalių Berlyne,
daug atsiliepimų prestižinėje Vokietijos
spaudoje,
labai
geri
auditorijos
atsiliepimai.
Jaunos lietuvių menininkės buvo žiuri
atrinkto ir pakviestos dalyvauti viename
prestižiškiausių festivalių. Jų darbai
labai gerai įvertinti. Jos turėjo galimybes
užmegzti naujus kontaktus, atrasti naujų
projektų idėjų.
Pirmą kartą Lietuva tapo vienos
didžiausių Europoje vizualiųjų menų
erdvių – parodos – garbės viešnia.
Tarptautinė komisija atrinko 11 Lietuvos
menininkų darbų. Dalis menininkų
dalyvavo atidaryme. Labai daug
atsiliepimų spaudoje, labai didelis
lankytojų skaičius.

350

Vokietijos spaudoje.

800

Kultūrinėje MecklenburgVorpommern žemės spaudoje.

200 000

Vokietijos spaudoje, žemės
spaudoje, įvairiuose TV kanaluose.

Šlezvigo – Holšteino Kultursommer
Lietuva garbės viešnia bus pirmą kartą.
Tai vienas didžiausių toje žemėje
vykstančių menų festivalių, kuriame
lankosi
gausi
auditorija,
daug
atsiliepimų spaudoje, didelis publikos
dėmesys. Labai prestižinis festivalis,
turintis didelę geografiją.
Atidengta skulptūra bei memorialinė
lenta, minint Detmolde gyvenusį žymų
Lietuvos kultūros veikėją, filosofą,
rašytoją V. S. Vydūną. Tai pirmas
Vydūno atminimui skirtas paminklas
Vokietijoje. Lentos bei skulptūros
atidengime dalyvavo garbūs miesto
svečiai, atstovai iš Vokietijos ambasados
Lietuvoje. LRKM bei URM ministerijų
atstovai. Iškilmingoje ceremonijoje
dalyvavo LR kultūros viceministras R.
Jarockis.

100 000

Žemės spauda, TV kanalai.

200

Žemės spauda.

III. 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
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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).
1. Organizuoti ir koordinuoti du vizitai: 1.1. LR kultūros viceministro dr. Jarockio į Detmoldą, kuriame buvo atidengta memorialinė lenta bei
paminklas, skirti Vydūno atminimo įamžinimui Vokietijoje.
2. Organizuota Lietuvos genocido aukų muziejaus darbuotojų delegacija į parodos „Prievartos kronika“ atidarymą Berlyne. Parengta susitikimų vizito
metu programa. Rasti partneriai tolimesniam bendradarbiavimui, taip pat gautas stipendijos pasiūlymas Lietuvos istorikui (-ei) tiriantiems
komunizmo nusikaltimus.
3. „Lietuvių menininkų pėdsakai Vokietijoje“. Toliau rinkta medžiaga prie Vokietijoje gyvenusius ir kūrusius žymius Lietuvos menininkus: A.
Švėgždą bei A. Mončį. Suorganizuoti susitikimai bei rasti nauji kontaktai žmonių, pažinojusių šiuos menininkus, rasti nauji Švėgždos darbai
buvusioje DDR teritorijoje, kontaktai perduoti mokslininkams Lietuvoje, tiriantiems menininkų biografijas bei kūrybą. Tariamasi dėl Mončio
parodos Freiburge, kuriame po karo veikė Lietuvos meno akademija.
4. Sutarta su tarptautinės Leipcigo knygų mugės direktoriumi p. O. Zille, kad Lietuva – garbės viešnios teisėmis bus kviečiama dalyvauti
Tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje.
5. Pildoma Vokietijos žurnalistų duomenų bazė.
6. Pradėta rengtis Lietuvos – Vokietijos ryšių tiriamojo centro Humboldtų universitete steigimui.
7. Tariamasi su tarptautiniais, Vokietijoje 2014 – 2015 m. vyksiančiais festivaliais dėl Lietuvos kaip garbės viešnios statuso.
8. Vykdyta keletas projektų su kitomis ambasadomis: Latvijos, Estijos, Japonijos, Švedijos, Afganistano.
9. Vykdyti 2013 – 2014 metų projektų parengiamieji darbai bendradarbiaujant su kitomis ambasadomis bei kultūros institutais.
10. Interviu Lietuvos bei Vokietijos žiniasklaidoje. (DELFI, IQ, Globe, Donauer Kurier, Baltische Stunde, etc.)
11. Užmegzti nauji kontaktai su fondais.

__________________
(parašas)

Gabrielė Žaidytė
(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.

