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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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1. Lietuvos grafikos
kolekcijos paroda
„KŪNAS. Lietuvių
grafika 1980-2013“
2. Lietuvos vaikų
knygų iliustracijų
paroda
Kultūros atašė, Vilniaus
grafikos meno centras,
Tarptautinių kultūros
programų centras ,
Zalcburgo dailininkų
sąjunga

Zalcburgo dailininkų
sąjungos galerija
Berchtoldsvilla
2014-07-18 – 2014-0829

Jurga Minčinauskienė
Kristina KleponytėŠemeškienė
Rūta Valentaitė

Abi parodos veikė vieno didžiausių Europoje
Zalcburgo festivalio metu, jos buvo įtrauktos į
rekomenduojamų aplankyti renginių
programą, jas apžiūrėjo ne tik miesto
gyventojai, bet ir į festivalį atvykę svečiai.
Lietuvos grafikos kolekcijos paroda „KŪNAS.
Lietuvių grafika 1980-2013“ pristatė
išraiškingą lietuvių grafikos
visumą,atskleidžiant daugialypį žmogaus kūno
vaizdavimą keleto kartų kūryboje.. Zalcburge
rinkinį reprezentavo 28 lietuvių autorių
kūriniai. Kuratorės pravedė porą edukacinių
pokalbių Berchtoldsvilla galerijos gidams,
vedantiems lankytojų ekskursijas.
„Šiuolaikinės Lietuvos vaikų knygų
iliustracijos“ paroda pateikė geriausius šių
dienų vaikų knygų kūrinius. Parodoje buvo
pristatyta žymių Lietuvos vaikų knygų
iliustruotojų Kęstučio Kasparavičiaus, Stasio
Eidrigevičiaus, Laisvydės Šalčiūtės, Mariaus
Jonučio, Eglės Gelažiūtės-Petrauskienės,
Rimanto Rolios, Ievos Babilaitės, Linos
Dūdaitės, Rasos Joni, Karolio Strautnieko ir
Nomedos Marčėnaitės kūryba.
Iliustracijų parodą paįvairino parodoje
eksponuotos vaikų knygos.
Pasitarnavo Lietuvos grafikos ir knygų
iliustracijų meno sklaidai .

Per atidarymą 120
Eksponavimo metu
apie 2000

http://www.salzburg.com/n
achrichten/salzburg/kultur/
sn/artikel/bildende-kunstim-windschatten-derfestspiele-114335/
http://www.baltikumblatt.eu/kultur-2/1356ausstellungen-zu-litauenin-salzburg-eroeffnet-abseptember-werden-diebilder-in-vilniusgezeigt.html
http://www.salzburg.info/d
eskline/orphans/ausstellun
gsbeschreibung_1070263.
pdf
http://kultur.or.at/kultplan/
art_bv_berchtoldvilla/ausst
ellung/litauen_grafik_kind
erbuchillustrationen_1
http://1psl.lt/kultura/2014/
07/zalcburge-atidaromosdvi-lietuvos-dailes-parodos
http://www.kamane.lt/Naujie
nos/2014metai/Liepa/Daile/ParodaKunas.-Lietuviu-grafika1980-2013-Zalcburge
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3.Vilniaus jėzuitų
gimnazijos jaunimo
mišraus choro
„Krantas“ koncertas
Baltijos kelio
25-mečio proga

Vienos Šv. Petro
bažnyčia
2014-08-23

Vilniaus jėzuitų
gimnazijos jaunimo
mišrus choras
„Krantas“ (apie
penkiasdešimt choristų)

Kultūros atašė , LR
ambasada, LR garbės
konsulas Vienoje

Vilniaus jėzuitų gimnazijos jaunimo mišrus
choras „Krantas“, vadovaujamas šios
gimnazijos pedagogo, chorvedžio,
kompozitoriaus Leonido Abario atliko labai
aukšto lygio koncertinę programą, kurioje
skambėjo garsių Lietuvos kompozitorių
Konrado Kavecko, Juozo Naujalio, Vidmanto
Bartulio, Vaclovo Augustino, Česlovo
Sasnausko kūriniai Bernardo Brazdžionio,
Maironio, Vlado Braziūno žodžiams.

220

Koncerto klausėsi tarptautinė auditorija,
diplomatinis korpusas, JTO Vienoje atstovai,
lietuvių bendruomenės nariai

4. Kristijono
Donelaičio 300-jų
metinių paminėjimas .
Knygos „Apie ilgesio
žemę“ pristatymas
Kultūros atašė ir
Austrijos-Lietuvos
draugija Brigittenau
kalbų centras

Vienos Brigittenau
kalbų centras
2014-09-25

Cornelius Hell
Lina Pestal
Eidvilė Sokal

Vienos Brigittenau kalbų centre lietuvių kalba
dėstoma jau penkiolika metų. Kiekvienų metų
rugsėjo mėnesį minint Europos kalbų dieną
tapo tradicija pristatyti lietuvių kalbai ir
literatūrai nusipelniusias asmenybes. Centrui
buvo padovanota Kristijono Donelaičio,
Arturo Valiaugos knyga“Apie ilgesio žemę“.
Literatūrologas, vertėjas ir publicistas
Cornelius Hell pristatė K. Donelaitį ir
vietoves, kuriose jis gyveno. Buvo skaitomos į
vokiečių kalbą išverstos dalies „Vasaros
darbai“ ištraukos.2014 m. vasarą AustrijosLietuvos draugijos pastangomis buvo
organizuota literatūrinė kelionė po Lietuvą.
Renginyje dalyvavo Vienos universiteto
skandinavistikos instituto Baltijos šalių studijų
modulio studentai.

38

http://1psl.lt/kultura/2014/
08/vienoje-koncertavomisrus-choras-krantas
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5. Poeto, eseisto,
publicisto ir literatūros
tyrinėtojo Tomo
Venclovos
dalyvavimas
tarptautiniame
literatūros festivalyje
„Literatur im Herbst Norden“

Vienos Odeono teatras,
menininkų asociacija
„Alte Schmiede“
2014-11-07
2014-11-09

Tomas Venclova
Erich Klein

Senoji Vienos rotušė,
Austrijos literatūros
draugija
2014-11-19
2014-11-21

Antanas Gailius
Cornelius Hell

Tarptautinis literatūros festivalis „Literatur im
Herbst“ yra vienas iš prestižiškiausių forumų
Austrijoje, į jį kviečiami garsūs autoriai, kurių
knygos yra verčiamos į vokiečių kalbą
Tomas Venclova skaitė savo eiles ir diskutavo
aktualiais nūdienos klausimais.

Atidaryme
diskusijoje 300

Podiumo diskusijose buvo apžvelgti
svarbiausi procesai, įvykę Vidurio ir Rytų
Europos literatūros baruose per pastaruosius
25 metus po Geležinės uždangos žlugimo,
analizuojami tokie reiškiniai kaip atminties
diskursas, tapatybės paieškos, kultūrinė
globalizacija.
Daug dėmesio buvo skiriama literatūros
sklaidos, vertimo, leidybos, tarptautinių
literatūrinių renginių aspektams, autorių
mobilumo, edukacijos, kultūrinės spaudos
temoms.
Buvo daug tikslinės publikos: literatūros
kritikų, leidėjų, kuratorių , žurnalistų

200

Venclovos
skaitymuose200

Kultūros atašė ir
Vienos menininkų
asociacija „Alte
Schmiede“
6.Tarptautinis
simpoziumas, skirtas
Vidurio ir Rytų
Europos literatūros
raidai „Stiklinė
uždanga“
Kultūros atašė ,
Lenkijos , Slovakijos
institutai
Austrijos literatūros
draugija

ir

http://derstandard.at/20000
07811576/Derwachsversiegelte-Norden
http://www.alteschmiede.at/index.php?opt
ion=com_content&view=a
rticle&id=1985&Itemid=1
73
http://www.salzburg.com/n
achrichten/oesterreich/kult
ur/sn/artikel/literatur-imherbst-widmet-sich-demnorden-125347/

http://www.wienerzeitung.
at/themen_channel/literatu
r/autoren/705231_Blickehinter-den-GlaesernenVorhang.html
http://www.oesterreichlita
uen.org/m_2veranstaltunge
n/m_1aktuell/index.html
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2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) ir kultūros atašė
indėlis į projektą
Austėjos Vilkaitytės
dalyvavimas kūrybinio bei
profesinio meistriškumo
tarptautinėse šokio
dirbtuvėse danceWEB
Europe Vienoje
Bendradarbiavimas su
organizatoriais ir su
choreografe, logistikos
derinimas, pasirodymų
viešinimas

Projektą inicijavusi
organizacija
„DanceWEBEurope"

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data
Viena,
ImPulsTanz
festivalio metu
St. Erme
Performing Arts
Forum (PAF)
2014-07-152014-08-28

Projekte
dalyvavę
Lietuvos
kultūros veikėjai
Austėja
Vilkaitytė

Apytikslis
žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų
skaičius

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

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
Tarptautinio šokio festivalio
Baigiamaja „ImPulsTanz“ metu vykstančios
http://www.lifelongburnin
me koncerte danceWEB Europe šokio dirbtuvės,
g.eu/projects/events/e/danc
862
visame pasaulyje žinomos kaip šokėjų bei eweb
choreografų profesinio tobulėjimo
centras, garsėjantis geriausiais pasaulio
šokio meno meistrais ir galimybėmis
pasibaigus dirbtuvėms kurti
koprodiusuojamus tarptautinius šokio
projektus.
Lietuvos šokėja pasisėmė daug vertingos
patirties, gerai užsirekomendavo, buvo
pakviesta dalyvauti tarptautiniame
projekte
St. Erme
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Ansamblio „Dirt nonet“
audiovizualinio projekto
„Summer
Garden
Photograph“ pristatymas

DAR

Bendradarbiavimas
su
atlikėjais ir su festivalio
„Glatt&Verkehrt”
organizatoriais, techninis ir
logistinis koordinavimas,
Projekto sklaida Austrijoje
ir Slovakijoje

Kremso Minoritų
bažnyčioje
tarptautinio
muzikos
festivalio
„Glatt&Verkehrt
” metu
2014-09-26

Egidija
Medekšaitė
Lina Lapelytė,
Arvydas
Kazlauskas,
Auksė Petrulienė
Darius Petrulis

Kremse
260

Košice 80
Košice Kasarne
Kulturpark
2014-09-29

Sigito Parulskio romano
"Trys sekundės dangaus"
pristatymas
„Europos
literatūros
nakties“
programoje
Kūrinio
ištraukų
parinkimas, informacijos
renginio
brošiūroms,
skrajutėms,
plakatams
paruošimas, vertimas į
vokiečių
kalbą,
koordinavimas, renginio
viešinimas

EUNIC Austria

Vienos literatų
kavinė
„Griensteidl“
2014-10-01

Burg
teatro
aktorius
Hans
Dieter Knebel,
Dalia
Dėdinskaitė,
Gleb Pyšniak

60

Šiuolaikinės eksperimentinės muzikos
sklaidos projektas, įtrauktas į
tarptautinio muzikos festivalio
„Glatt&Verkehrt” programą.
Skirtingų atlikėjų muzikinių, teksto ir
judesio istorijų programa, kurią
įvaizdino Auksės Petrulienės
„Psilikono teatras“.Reikšmingas
projektas atlikėjų patirčiai,
kūrybiniams ieškojimams,
tobulinimuisi, įdėjų mainams ir
tarptautinio tinklo plėtrai Puikus
keturių šalių kompozitorių, muzikos,
performanso atlikėjų bendradarbiavimo
pavyzdys.

http://www.glattundverkeh
rt.at/festival/14/freitag-26.september/dirt-nonetsummer-gardenphotograph?UID=69673d6
1e443e24d3d079c9c91612
17e
http://www.oneworld.at/sta
rt.asp?ID=258557
http://www.youtube.com/
watch?v=mwmHUSwLfy
Y
http://www.muzikosantena
.lt/news/620/216/Ansambli
s-Dirt-Nonet-keliauja-perEuropa/
http://www.k13.sk/dirtnonet-ensemble-priniesoldo-kosic-novu-hudbu-aprojekciu/

Europos literatūros nakties skaitymų
tema buvo skirta Didžiojo karo
pradžios šimtmečio bei 25–osioms
Berlyno sienos ir geležinės uždangos
griuvimo metinėms. S. Parulskio
romano ištraukas skaitė garsus Vienos
Burgteatro aktorius Hans Dieter
Knebel. Skaitymus lydėjo Dalios
Dėdinskaitės (smuikas) ir Glebo
Pyšniako (violančelė) atliekami
lietuvių kompozitorių V. Barkausko ir
A. Šenderovo kūriniai. Renginys
ženkliai pasitarnavo lietuvių literatūros
sklaidai.

http://m.heute.at/freizeit/ku
ltur/art23668,1076513
http://1psl.lt/kultura/2014/
10/s-parulskio-tekstaiskambejo-europosliteraturos-naktyje
http://www.ots.at/presseau
ssendung/OTS_20140924_
OTS0239/einladunglesungen-zum-tag-deskaffees-intraditionsreichen-wienerkaffeehaeusern

7
Viennafairtarptautinė
šiuolaikinio meno mugė

Galerija „Vartai“
Viennafair

Vienos
mugių
centras
2014-10-012014-10-05

Laura Rutkutė
Elena
Grudzinskaitė,
Julijonas
Urbonas

25274

Prestižinėje
„Viennafair“ mugėje
dalyvauja ne tik kolekcininkai, bet ir
kuratoriai, meno kritikai, muziejų ir
projektų erdvių vadovai. Tarptautinio
tinklo
plėtra
atveria
galimybes
dalyvauti
naujuose
projektuose,
parodose.
Galerijos
„Vartai“
ekspozicijoje buvo pristatytos Žilvino
Kempino
instaliacijos,
Andriaus
Zakarausko tapybos darbai. Ypatingo
dėmesio susilaukė Julijono Urbono
projektas
„Eutanazijos
kalneliai“.
Vienos galerija „Galerie 12-14“ nori
2016 m. surengti Ž. Kempino ir J.
Urbono parodas.
Galerijos
„Vartai“
dalyvavimas
ženkliai pasitarnavo Lietuvos
šiuolaikinio meno sklaidai.

http://artforum.com/diary/i
d=48600
http://kurier.at/kultur/kunst
/einblicke-in-dieviennafair2014/88.730.207/slidesho
w#88730207,8872635
http://1psl.lt/kultura/2014/
10/vienos-parodoje-zibejolietuviu-menininkai

Waves Vienna

Waves Vienna
festivalio būstinė
„Alte Post“

Giedrius Širka,
Aurimas
Vilkišius,
Gediminas
Griškevičius,
Martynas
Butkevičius

300

Žymus Austrijoje elektroninės ir pop
muzikos festivalis pakvietė pirmą kartą
Lietuvos atstovus.
Grupės „Golden Parazyth“ pasirodymai
buvo sėkmingi ir šiltai priimti
klausytojų. Dalyvavimas konferencijų
Vienoje ir Bratislavoje programoje
praplėtė grupės tarptautinį tinklą.

http://www.lrytas.lt/pramo
gos/muzika/dueto-goldenparazyth-laukia-festivaliowaves-vienna-scena.htm

Bendradarbiavimas
su
mugės organizatoriais ir su
galerija
„Vartai“,
tarpininkavimas dėl darbų
gabenimo,

Grupės „Golden Parazyth“
pasirodymai
Inicijuotas Lietuvos
atstovų dalyvavimas šiame
festivalyje, informacijos
paruošimas koordinuotas
grupės koncertavimas,
dalyvavimas konferencijos
Vienoje ir Waves
Bratislava programoje,
viešinimas

2014-10-022014-10-05

http://www.wavesvienna.c
om/festival/line-up2014/tag-1/artist/goldenparazyth/
http://www.thegap.at/musi
kstories/artikel/hurra-dieacts-sind-da/
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Vikos Prokopavičiūtės
dalyvavimas grupinėje
parodoje „Die Zukunft der
Malerei“

Essl
šiuolaikinio
meno muziejus

Essl šiuolaikinio
meno muziejus
Klosterneuburg
Viena
2014-10-032015-02-08

Vika
Prokopavičiūtė

Per
atidarymą
200
Paroda dar
vyksta

Inicijuotas jaunos
menininkės dalyvavimas
Strabag jaunųjų menininkų
darbų konkurse, po kurio ji
buvo pakviesta dalyvauti
Essl muziejaus atrankoje,
viešinimas
Tarptautinio „LET‘S CEE
film festival“ kino
festivalio programoje.
parodyti Austėjos Urbaitės
trumpo metro filmas
„Etiudas“ ir Emilio
Vėlyvio juodojo humoro
veiksmo komedija
„Redirected/Už Lietuvą !“
Teikti pasiūlymai
festivaliui dėl trumpo
metro filmų, tarpininkauta
dėl ryšių užmezgimo su
agentūra „Lithuanian
shorts“
Aistės Kirvelytės tapybos
paroda „ Pagal spaudą“
Bendradarbiavimas su
menininke ir su galerija
„kunstraum.at“,
tarpininkavimas dėl darbų
gabenimo, dalyvavimas
edukacinėje programoje

„LET‘S CEE
festival“

Galerija
„kunstraum.at“

film

Village Cinema
Wien Mitte
Urania-Kino,
Actor’s Studio
kino
2014-10-042014-10-11

Vienos galerija
„kunstraum.at“
2014-10-142014-10-28

Emilis Vėlyvis

600

Essl šiuolaikinio meno muziejus yra
viena svarbiausių šiuolaikinio meno
institucijų Austrijoje, todėl ši paroda
yra matoma šiuolaikinio meno scenoje.
Išleistas didelis parodos katalogas, kurį
galima nusipirkti meno albumais
prekiaujančiuose knygynuose.
Jauna menininkė pateko į platų
tarptautinį meno kontekstą, užmezgė
daug vertingų ryšių

Abu filmai buvo parodyti po keletą
kartų svarbiausiose Vienos kino salėse.

http://derstandard.at/20000
06489875/Malerei-istimmer-und-ueberall
http://www.essl.museum/ja
rt/prj3/essl/main.jart?rel=d
e&contentid=1409653488044&reser
ve-mode=active
http://www.essl.museum/ja
rt/prj3/essl/main.jart?rel=d
e&contentid=1409653488044&reser
ve-mode=active
http://www.unimag.at/kino
/2268-LET-S-CEE-FilmFestival-2014Programm.html
http://www.letsceefilmfesti
val.com/programmuebersi
cht2014/category/100/search/
The%20Etude.html#lighbo
xOpen

Aistė Kirvelytė

180

Tai – pirmoji personalinė Aistės
Kirvelytės tapybos paroda Austrijoje.
Menininkė pristatė kelių dešimtmečių
darbų seriją, nagrinėjančią medijų ir jų
istorinio, psichologinio bei socialinio
interpretavimo santykius. Spalio 18
d.įvyko
galerijos
pusryčiai
su
menininke ir edukacinė programa.
Projektas reikšmingas šiuolaikinio
lietuvių meno sklaidai, menininkė
užmezgė nemažai naujų ryšių.

http://www.wienerzeitung.
at/nachrichten/kultur/film/
664603_Im-Osten-vielNeues.html
http://www.ausstellungsra
um.at/home.php?il=288
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Lietuvos fotomeninkų
sąjungos dalyvavimas
Bratislavos fotografijos
festivalyje ir
parodoje„Fotografijos
metų knygos 2013- 2014“

Centrines
Europos
fotografijos
namai
Bratislavoje
Lietuvos
fotomeninkų sąjunga

Centrines
Europos
fotografijos
namai
Bratislavoje
2014-11-032014-11-08

Jonas Staselis

200

Bendradarbiavimas
su
Centrines
Europos
fotografijos
namais
Bratislavoje,
tarpininkavimas
dėl
fotografijos
albumų
gabenimo,
Arturas Bumšteinas
dalyvauja Art Week
Vienna programoje
Autorinė paroda Vienos
Museumsquartier,
pristatomas garso
instaliacijos projektas
Walk Through

Bendradarbiavimas su
atlikėjais ir organizatoriais,
informacijos paruošimas,
sklaida

http://www.citylife.sk/festi
val/mesiac-fotografie2014-bratislava

Istorinių fotografijų knygų kategorijoje
Vytauto V.Stanionio albumas
“Nuotraukos dokumentams” buvo
apdovanotas specialiuoju prizu
Museumsquartier
Wien
Garso
instaliacijų
projektų
erdvė
Tonspur

Museumsquartier
Wien

Arturas
Bumšteinas

Paaiškės
vasario
pabaigoje

2014-11-022014-11-30
(rezidencija)
Garso
instaliacijos
projektas
Tonspur pasaže
2014-11-232015-02-21

Bendradarbiavimas su
garso instaliacijų projektų
erdvės Tonspur
kuratoriais, informacijos
paruošimas, sklaida
Jaunųjų Lietuvos muzikos
atlikėjų koncertas
Herbstklang renginių
programoje

Bratislavos fotografijos festivalis yra
vienas svarbiausių Vidurio Europoje
vykstančių fotografijos festivalių, jau
ne pirmą kartą pelnęs didžiulį
susidomėjimą ir aukštą tarptautinį
įvertinimą. Festivalio programa aprėpia
tiek istorinę fotografiją, tiek ir
šiuolaikinę, atliktą moderniomis
technologijomis.

Vienos miesto
Währing kultūros
centras

Vienos miesto
Währing
kultūros centro
koncertų salė
2014-11-24

Gleb Pyšniak
Dalia
Dėdinskaitė

70

Garso instaliacijų projektų erdvė
Tonspur
rekomendavo
Arturą
Bumšteiną quartier 21 rezidencijai.

http://www.tonspur.at/inde
x2.html

Jos metu Arturas Bumšteinas
parengė elektroakustinį projektą
Walk Through, sukurtą įvairių
molinių švilpynių garso įrašų,
darytų Lenkijos Gwizdały miestelio
švilpynių muziejuje pagrindu.

http://www.quartier21.at.p
roxo.club/programm/c/pro
grammdetail/tonspur-64arturas-bumsteinas-ltuwalk-throug/

Vienos
Museumsquartier
garso
instaliacijų projektų erdvės Tonspur
kuratorius
Georg
Weckwerth
pageidauja tęsti bendradarbiavimą su
A. Bumšteinu ir 2015 m.
Jau trečią kartą jaunieji Lietuvos
atlikėjai dalyvauja Vienoje rudens
metu vykstančioje Herbstklang
renginių programoje. Vienos miesto
Währing kultūros centras garsėja savo
muzikinėmis tradicijomis ir kultūros
operatorių aktyvumu. Koncerto metu
buvo atliekami lietuvių kompozitorių
Kačanausko, B. Dvariono, A.
Šenderovo, V. Barkausko kūriniai.
Glebas Pyšniakas atliko savo sukurtą
kompoziciją . Lietuviškos muzikos
sklaida ir jaunųjų atlikėjų
profesionalumo pristatymas.
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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).

Bendradarbiavimas su Zalcburgo partnerinės žemės kultūros institucijomis
Susitikimas su Zalcburgo federalinės žemės vyriausybės nariu, kuruojančiu kultūros klausimus Heinrich Schellhorn ir aptartas kultūrinis
bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Zalcburgo žemės ir tolesnis jo vystymasis, partnerystės 45 –mečio paminėjimas. Susitikimas su Zalcburgo
miesto kultūros skyriaus vedėja Ingrid Troeger-Gordon dėl Letuvos vizualaus meno pristatymo parodos naujoje Zalcburgo miesto galerijoje
Lehen. 2016 m. Zalcburgas minės 200 metų Austrijos sudėtyje jubiliejų, kurio proga planuojamas kultūros renginių ciklas „Zalcburgas vakar,
šiandien ir rytoj“. Su Zalcburgo Traklhaus galerijos direktore Dietgard Grimmer aptarėmė kultūrinių mainų tarp Vilniaus dailės akademijos ir
Zalcburgo federacinės žemės kultūros departamento atnaujinimo galimybes. Su Salzburg Museum, kuriam priklauso aštuoni filialai,
direktoriumi Martin Hochleitner kalbėjome dėl bendradarbiavimo galimybių su Lietuvos nacionaliniu muziejumi. Planuojame direktoriaus
Martin Hochleitner kelionę į Lietuvą http://www.salzburgmuseum.at/neueresidenz.html
Bendradarbiavimas su Žemutinės Austrijos kultūros institucijomis
- Susitikime su Žemutinės Austrijos federalinės žemės meno ir kultūros skyriaus vedėju Hermann Dikowitsch aptarti rezidencijų mainų reikalai
(Kremso AIR programoje 2014 m. dalyvavo kompozitoriai Sigitas Mickis ir Rytis Mažulis). Be atsakomosios mainų programos aplikuoti
rezidencijai Žemutinėje Austrijoje kviečiami Lietuvos architektai, landšafto architektai ir dizaineriai: http://www.orte-noe.at/page.php?id=171
(kontaktinis asmuo: Heidrun Schlögl schloegl@orte-noe.at)
- Paul A. Gessl Žemutinės Austrijos federalinės žemės kultūros holdingo KULTURWIRTSCHAFT direktorius koordinuoja visas šio regiono
kultūrines organizacijas, tarp jų 12 didžiausių žemės festivalių, galerijų ir muziejų. Kalbėtasi apie bendradarbiavimo galimybes. A. Gessl taip
pat yra muzikos festivalio Grafenegg vykdantysis direktorius
https://www.grafenegg.com . Šiame festivalyje galima būtų pristatyti Lietuvos
klasikinės muzikos atstovus.
- Bendradarbiavimo užmezgimas su Essl šiuolaikinio meno muziejaus parodų kuratoriumi Andreas Hoffer ir muzikos ir literatūros projektų
vadovu Karlheinz Essl (jaunesniuoju). Essl šiuolaikinio meno muziejus yra vienas didžiausių Europoje privačių muziejų, ekspozicijos plotas
3.200 m2, K. Essl yra dalyvavęs festivalyje „iš arti“, vertina lietuvių naujosios muzikos atlikėjus. Jį ypač domina elektroninės muzikos
atlikėjai, garso instaliacijos. A. Hoffer apsilankytų Lietuvoje, domisi videomenu, objektais http://www.essl.museum/
- Susitikimas su nauja KulturKontaktAustria Artists-in-Residence programų direktore Barbara Neundlinger. 2013 m. KulturKontaktAustria
Artists-in-Residence programos modulis buvo praplėstas naujais moduliais, skirtais kuratoriams ir meno projektų vadybininkams.
- 3 mėnesių rezidencijai buvo pasiūlyta jaunos rašytojos, teatrologės Vaivos Grainytės kandidatūra, kuri ir buvo patvirtinta atrankos komisijoje.
Kuratorių ir ekspertų tiriamoji kelionė
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-

Splito bienalės kuratorei Marinai Majic, Vilniuje ji susitiko su Vilniaus grafikos meno centro direktore Jurga Minčinauskiene ir kuratore
Kristina Kleponyte-Šemeškiene. Lapkričio 12 d. Vilniaus grafikos meno centre buvo atidaryta šios kuratorės parengta paroda „Dešimt bienalės
Splitgraphic metų 2003-2013: ilgalaikė retrospektyva“. Lapkričio 13 d. Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“ M. Majic
skaitė paskaitą „Splitgraphic ir šiuolaikinė kroatų grafika“. 2015 m. rudenį Splite bus pristatyta Lietuvos grafikos kolekcija.
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Koordinuota Cast Your Art agentūros vadybininkų Helmut Feier ir Wolfgang Haas tiriamoji kelionė į Lietuvą. Jie lankėsi lankėsi galerijoje
„Vartai“, ŠMC, VDA.
Literatūros sklaida
- Vienoje leidžiamas žurnalas „Zwischenwelt“ įvairiais aspektais nušviečia egzilio temą. Su leidinio redaktoriumi Konstantin Kaiser susitarėme,
jog žurnale bus skelbiamas išsamus straipsnis apie lietuvių išeivių literatūrinį ir kultūrinį gyvenimą Austrijoje, o taip pat jame pristatomų
autorių Austrijos laikotarpio korespondencijos ir kūrybos ištraukų vertimai į vokiečių kalbą. Buvo koordinuota straipsnio autoriaus, vertėjo,
literatūros kritiko ir publicisto Cornelius Hell kelionė į Lietuvą, tarpininkauta dėl kontaktų medžiagos rinkimui su autorių artimaisiais ir
ekspertais. C. Hell taip pat susitiko su autoriais Eugenijum Ališanka, Giedra Radvilavičiūte, Renata Šerelyte, kurių kūrinius yra vertęs ir dar
pageidautų išversti. Po šios kelionės C. Hell parašė esė Immer wieder Vilnius, kuris pasirodys sekančiame literatūrinio žurnalo „ Literatur und
Kritik“ numeryje.
- Kartu su Cornelius Hell lankėmės Zalcburgo Otto Müller leidykloje, išleidusioje jo sudarytą lietuvių literatūros antologiją „Meldung über
Gespenster”, ir su leidyklos direktoriumi Arno Kleibel tarėmės dėl naujais tekstais papildytos antologijos išleidimo, o taipogi ir dėl lyrikos
antologijos išleidimo galimybių.
- Susitikime su leidėju Lojze Wieser iš Wieser leidyklos kalbėta dėl lietuvių literatūros tekstų rinkinio „Europa erlesen: Litauen“ išleidimo.
- Susitikime su Žemutinės Austrijos literatūros namų kuratoriumi Wolfgang Kuhn sutarėme, jog tarptautiniame festivalyje „Literatur und Wein“
bus pristatyta lietuvių lyrika. Bus kviečiamas Marius Burokas arba Aivaras Veiknys. Lyrikos vertimai bus skelbiami Edition Aramo leidinyje.
- Kroatijoje leidykla IBIS Grafika išleido Romualdo Neimanto romaną „Saulės akmens pėdsakais“, kurį į kroatų kalbą išvertė Mirjana Bračko. Ši
vertėja išvertė Kęstučio Kasparavičiaus knygeles vaikams „Povandeninė istorija“ ir „Sapnų katytė“, kurios turėtų būti išleistos 2015 m.
- Po didelio rezonanso sulaukusio simpoziumo „Stiklinė uždanga“ su Austrijos literatūros draugijos prezidentu Manfred Mueller susitarėme, jog
bendradarbiavimą tęsime. 2015 m. podiumo diskusijai bus pakviesta prof. Irena Veisaitė, taip pat literatūros draugijoje pristatysime D.
Grinkevičiūtės knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ vertimą į vokiečių kalbą „Aber der Himmel – grandios“ir jos vertėją Vytenę Saunoriūtę
Muschick.
Kiti
Bendradarbiavimas su žiniasklaida: Austrijos Oe1 valstybinio radijo kultūros, Radio-Stephansdom, Servus TV kultūros redakcijomis,
dienraščių ir savaitraščių „Der Standard“, „Die Presse“, „Kurier“, „Salzburger Nachrichten“, „Wiener Zeitung“, „Kleine Zeitung“, „Falter“, „Profil“,
„News“ kultūros redaktoriais, literatūros leidinių „Literatur und Kritik“, „Wespennest“, „Lichtungen“ redaktoriais.
-

Dalyvavimas EUNIC-Austria 6 darbo susitikimuose , įgyvendinti 2 bendri projektai
Bendradarbiavimas su ambasados pasitikėjimo advokatu Ulrich Salburg, atstovaujančiu Lietuvai byloje dėl nelegaliai išvežtos XVI a.
antikvarinės skulptūros „Prisikėlęs Kristus“grąžinimo į Lietuvą.
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)
Pridedama veiklos kontaktų suvestinė.
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IV.

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

