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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.

Politinis ir ekonominis kontekstas: vyksta “pasirengimas” 2015 m. prezidentiniams rinkimams: valstybinėse institucijose ir įstaigose keičiami vadovai lojaliais
dabartiniam prezidentui V. Janukovičiui ir valdančiajai Regionų partijai.
Kultūros politikos kontekstas: Ukrainos kultūros ministras Leonidas Novohatko, paskirtas š.m. vasario mėn., ėmėsi ryžtingai pertvarkyti Kultūros ministeriją, paskirti
nauji daugelio departamentų vadovai, įskaitant ir Tarptautinio bendradarbiavimo departamento vadovę, su kuria turėjom neblogą darbinį ryšį. Ministras Novohotko
dažnai akcentuoja, kad pertvarkant Kultūros ministeriją, jis vadovaujasi nuostata, kad “ministerija nebebus koncertų ir mugių organizavimo kontora“, o jo
vadovaujamos ministerijos veikla turėtų sekti Prancūzijos modeliu. Kultūros ministerijos biudžetas 2013 m. apie 700 mln. litų.
Pagrindinis 2013/2014 m. Ukrainos kultūros politikos prioritetas -”sudaryti sąlygas prieigai prie nacionalinės reikšmės kultūros objektų, jaunimo švietimas ir lankytojų
bei rėmėjų pritraukimas”, o tai, paprasčiau tariant, reiškia, kad iki Taraso Ševčenkos 200 gimimo metinių 2014 m. jubiliejaus bus remontuojami seni ir tiesiami nauji
keliai į ten, kur yra paminklai T. Ševčenkai, memorialiniai muziejai ir vietovės susijusios su žymiuoju
T. Ševčenka Ukrainoje.
Š.m. pradžioje Ukrainos kultūros ministerija kartu su Menų akademija parengė “Ukrainos humanitarinio vystymo iki 2020 koncepcijos “ projektą, kuriame teigiama ,
kad “Ukrainai svarbu sukurti naują kultūrinę sistemą, paremtą ukrainiečių tautos kultūrinėmis ir istorinėmis tradicijomis ir geriausiais pasaulio kultūrinių sistemų
pavyzdžiais”.
Kultūrinis laukas: Lietuvos kultūros ir meno pristatymui tiek Kijeve, tiek visoje Ukrainoje išlieka labai palankus Lietuvai, tačiau pasyvus, be iniciatyvos ar profesinio
intereso. Daugelis užsienio valstybių ambasadų reziduojančių Ukrainoje skiria dideles lėšas kultūros ir meno pristatymui Ukrainoje. Ypač ryški Lenkų instituto,
Prancūzų instituto, Geothe instituto kultūrinė veikla ir jų skiriami biudžetai kultūros ir meno projektams --apmokamos visos projektų išlaidos, net ir tos, kurias
paprastai kitose šalyse apmoka priimančioji šalis. Todėl savo veikloje dažnai tenka susidurti su pakankamai “išlepintais” ukrainiečių valstybinių įstaigų
administratoriais, ypač sostinėje Kijeve, kurie sutinka bendradarbiauti, jeigu siūlomo visi projekto bus padengti Lietuvos. Lengviau dirbti su nevyriausybiniu
sektoriumi, tiesa, su mažesnio masto projektais.
Personalijos: Oleksandr Shchelushenko, NVO “Kultūra per demokratiją”, privačios galerijos „Ceh“ savininkas ir aktyvus Art Vilnius dalyvis, Pavlo Dolgoshya,
muziejaus Perejasliev- Chemlnickij, Irina Ruzina, NVO PhotCult vadovė, Oleksandr Butsenko, NVO Demokratija per kultūrą direktorius, Andreij Kurkov, rašytojas.
Aktyviai bendradarbiaujama su įvairiomis Ukrainos miestų (Lvovas, Ivano Frankovskas, Luckas, Dniepropetrovskas, Jalta, Charkovas) pareigūnais, atsakingais už
kultūros sritį, LR garbės konsulatais Ukrainoje, lietuvių bendruomene Kijeve ir kituose miestuose, potencialiais ir esamais privačiais Lietuvos kultūros renginių
Ukrainoje rėmėjais, kultūros ir meno atstovais.
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II.

Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai

1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:

Projekto pavadinimas ir
Apytikslis žiūrovų,
Projekto įgyvendinimo vieta Projekte dalyvavę Lietuvos
pobūdis (koncertas, paroda
Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
klausytojų,
ir data
kultūros veikėjai
ir pan.) bei vykdytojas
lankytojų skaičius
1. Fotomeno paroda:
Lietuvos Fotomenininkų
sąjungos Kauno skyriaus
parengta Jono Kalvelio
retrospektyvinė darbų
paroda

Kijevas, galerija „Kamera“ Fotomenininkas Gintaras
– vasario 15 d.
Česonis
Lvovas, Entografijos ir
meno muziejus – kovo 16 d.
Kijevas, Nacionalinis
T.Ševčenkos muziejuslipeos 2-17d.

Paroda, kuri buvo eksponuojama 800 lankytojų
ambasados „Foje galerijoje“ suskėlė
didelį susidomėjimą dar praeitų
metų pabaigoje, ir sėkmingai šį
pusmetį bus pristatyta Kijeve ir
Lvove. Šia paroda buvo paminėtos
ir Vasario 16-oji, ir Kovo 11-oji.

2. Dokumentinių filmų
festivalis

Kijevas, 10-asis žmogaus Kino režisieriai: Audrius Konkursinėje festivalio programoje 2 000 žiūrovų
teisių dokumentinių filmų Stonys, Giedrė Beinoriūtė ir buvo demonstruojami režisierių
festivalis „Docudays UA“ , Giedrė Žickytė
Giedrės Žickytės filmas „Kaip mes
kovo 22-28 d.
žaidėme revoliuciją“, sulaukęs
didžiulio susidomėjimo Lietuvoje,
ir naujausias Giedrės Beinoriūtės
filmas „Pokalbiai rimtomis
temomis“.
Atskiroje programoje „Filmo
poezija“ buvo parodyta vieno
garsiausių lietuvių kino
dokumentininko Audriaus Stonio
filmų mini –retrospektyva: buvo
demonstruojami keturi režisieriaus
kūrybinį kelią pristatantys filmai:
„Neregių žemė“ (1992), „Viena“
(2001), “Ūkų ūkai“ (2006),
“Varpas” (2007).
Giedrės Beinoriūtės filmas
„Pokalbiai rimtomis temomis“
apdovanotas pagrindiniu
festivalio prizu Ukrainoje.

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu
http://www.kpi-photo.com/exhibition/
http://blog.i.ua
http://www.znyata.com/novosti/kalvalisexhibition.html
http://prostofoto.kiev.ua/6818
http://www.segodnya.ua/print/afisha/akiev/kv_v
ystavki/«djuny».html
http://society.lb.ua/culture/2013/03/23/193816_k
ieve_otkrilsya_10y_docudays.html
http://gazeta.ua/ru/articles/culturenewspaper/_film-ob-uteryannom-kolokolesnimali-na-dne-ozera/489774
http://minprom.ua/cultnws/119708.html
http://korrespondent.eu/poslednienovosti/novosti-chasa/598727
http://gazeta.ua/ru/articles/culture/_film-orazgovorah-s-detmi-na-sereznye-temy-poluchilgran-pri-kinofesta-docudays-/489925
Portalas DELFI.LT: „Savo įspūdžiais iš
festivalio taip pat pasidalino režisierė Giedrė
Beinoriūtė: “Labai džiaugiuosi - pirmas
konkursas filmui ir pirmas prizas. Bet iš tikrųjų
pagrindinis apdovanojimas buvo publikos
reakcija. Anksčiau nebuvau to patyrusi. Publika
reagavo paties filmo metu, kaip esu mačiusi
balete ar operoje. Kartais pratrūkdavo plojimai
po kurio nors iš filme kalbančių vaikų
pasisakymų, kartais - juokas, kartais neišmatuojama tyla...“
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3.Tarptautinis vaikiškų
knygų festivalis

Lvovas, gegužės 17-19 d.

Sigutė Ach

Sigutė Ach dalyvavo su vaizduotės 500 lankytojų
lavinimo programa “Nerimtieji
paišymai”.
Ši programa, skirta vaikų
vaizduotės lavinimui ir skaitymo
skatinimui.

4. Tarptautinis Vizualaus Kijevas, I. Kavaleridzės
meno festivalis „Vizii“: : Muziejus birželio 5-17 d.
Fotomenininko Gintaro
Česonio meistriškumo
seminarai, Fotomenininko
Vaclovo Strauko darbų
paroda “Paskutinis
skambutis“

Gintaras Česonis
Vaclovas Straukas

Lietuvos fotomeno pristatymas tapo 700 lankytojų
festivalio epicentru. Domėjimasis
lietuviška fotomeno mokykla
neslūgsta. V. Strauko paroda
sulaukė įvairių kartų žiūrovų
dėmesio, ypač pažymėtina, kad
parodą lankė daug studentų.

http://www.day.kiev.ua/ru/article/denukrainy/poznakomitsya-s-knizhkoy
„Вообще-то я не беру автографов... Но,
увидев на книжной выставке Сигуте Ах с
задорными хвостиками, я не удержалась :)
Тем более, я только что купила её сказку
«Амброзій, Мурчик і янгол».
Сигуте Ах – популярная литовская
художница, иллюстратор и автор книг.“
http://yakiev.com/news/block-5430/
http://www.svidomo.org/defend_article/15512
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5. Lietuvos totorių
kultūrinio paveldo
pristatymas Bachčisarajuje,
Krymo Autonominėje
Respublikoje: fotoparoda,
dokumentinio filmo
pristatymas, knygos apie
Lietuvos totorių istoriją,
pristatymas, koncertas

Bachčisarajus, Krymo
Adas Jakubauskas, Lietuvos Pasiektas tikslas – pristatyti
500 lankytojų
istorijos muziejus Larišez“ , totorių bendruomenių
daugiatautę Lietuvą. Tai buvo
Krymo Autonominė
pirmas tokio pobūdžio renginys:
sąjungos pirmininkas,
Respublika
Lietuvos totoriai atvyko į Krymą
Lietuvos totorių vaikų
birželio 13-17 d.
susitikti su savo tautiečiais ir
ansamblis „Ilsu“
supažindinti su Lietuvos žemėje
išlaikyta protėvių kultūra,
tradicijomis ir papročiais,
papasakoti apie savo nūdieną,
aptarti Europos Sąjungos skiriamą
dėmesį tautinių mažumų
klausimams. Lietuvos totorių
delegacijos vadovas Lietuvos
totorių bendruomenių sąjungos
pirmininkas dr. Adas Jakubauskas
pristsatė enciklopedinį leidinį apie
daugiau kaip prieš 600 metų
Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje apsigyvenusius ir
šiandien Lietuvoje tebegyvenančius
totorius – „Lietuvos totoriai
istorijoje ir kultūroje“. Pažymėtina,
kad pirmasis nepriklausomo Krymo
valdovas Chadži Girėjus gimė
Trakuose. Jis taip pat apžvelgė
Lietuvos vykdomą tautinių mažumų
politiką, siekiant užtikrinti visapusį
tautinių mažumų dalyvavimą šalies
visuomenės, politiniame,
socialiniame ir kultūriniame
gyvenime.

http://qtmm.org
http://ru.delfi.lt/news/live/nakanunepredsedatelstva-v-es-v-krymu-proshli-dnilitvy.d?id=61640629
http://an.crimea.ua/page/news/35871/
http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/P/1444/panor
ama
http://qha.com.ua/v-larishese-poznakomili-sistoriei-litovskih-tatar-v-ramkah-dnei-litvi127618.html
http://vikcentr.narod.ru/news/dni_litvi_u_krimu/
2013-06-18-94
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2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda Projektą inicijavusi
ir pan.) ir kultūros atašė
organizacija
indėlis į projektą
1. B. Valionytės knygos
„Didžioji Lietuva“
pristatymas

Signatarų klubas ir
Lietuvos ambasada
Ukrainoje

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Kijevas, Ukrainos Mokslų Nepriklausomybės akto
akademija
signatarai Birutė
Balandžio 12 d.
Valionytė ir Stasys
Kašauskas

2. Paroda „Lietuvos dvarai“ Lietuvos URM ir
Ukrainos kultūros ir meno
ambasada Ukrainoje centras
Balandžio 18 –30 d.
3. Susitikimas su Ukrainos Lietuvos ambasada
rašytoju Andrejumi
Ukrainoje
Kurkovu

Ambasada
Vasario 8 d.

Projekto reikšmė,
pasiekti rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius
200

500

Andrejus Kurkovas

60

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

6
III.

Kita veikla: tarpininkavimas ieškant potencialių bendradarbiavimo partnerių;

Balandžio 25-30 d. Ukrainos teatrologo Viktor Sobiianskio, Les Kurbaso Teatro meno centro programų kuratoriaus ir Vlad Troickyj, režisieriaus,
Ukrainos Tarptautinio menų festivalio vadovo vizitas Lietuvos Nacionalinio dramos teatro organizuotame spektaklių pristatyme/showcase; Kovo
mėn. fotomeno parodų kuratorė Irina Ruzina ir fotomenininkas Aleksandras Gladijalovas dalyvavo Kauno Fotomenininkų sąjungos rezidencijoje
Kaune, jų sukurtus projektus planuojama pristatyti rudenį;
Viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida: pastovūs interviu, anonsinės informacijos teikimas ir interviu renginių metu; vasario 14 d. knygos
„Radvilos“ prezentacijos spaudos konferencija, kovo 14-15 d. sveikinimo kalbos Kovo 11 paminėjime Lvove, gegužės 10-13 d. sveikinimo kalbos
ir interviu Ivano Frankovsko miesto ir Europos dienos šventėje;
2013 m. sausio 31 d. kartu su ambasadoriumi P. Vaitiekūnu garbės svečio teisėmis dalyvavau Zbaražo pilyje (Ternopilio sritis) vykusiame
Vakarų Ukrainos miestų, kurių teritorijose yra LDK epochos architektūros paminklai, įgaliotų atstovų susitikime, kuriame buvo patvirtintas 9
miestų ketinimas bendradarbiauti kuriant naują kultūrinio turizmo produktą “Gediminaičių kelias”. Lietuva yra kviečiama jungtis ir tapti
“Gediminaičių kelio” turistinio projekto partnere.
Lietuvos kultūros paveldo įamžinimas: nemenką ataskaitinio laikotarpio veiklos dalį užėmė atminimo lentos, pažyminčios bendrą LietuvosUkrainos istorinio paveldą, įrengimą Kijeve, Pilies kalno papėdėje. Atminimo lentos įrengimo vietos ir jos gamybos derinimas su Kijevo miesto
administracijos padaliniais, paveldo departamentu, gamybos įstaiga užtruko beveik keturis mėnesius. Birželio 20 d. atminimo lenta su užrašu
lietuviškai ir ukrainietiškai „Lietuvos - Ukrainos bendras paveldas. XIV a. Piliavietė ant Pilies kalno“ buvo pagaminta ir liepos 6 d. įvyks
iškilminga atminimo lentos atidengimo ceremonija, kurioje dalyvaus Vilniaus m. meras A. Zuokas ir Europos Parlamento narys prof. V.
Landsbergis.
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
Labai trūksta informacinių leidinių apie Lietuvos kultūrą ir meną rusų kalba.

V.

__________________
(parašas)

_Daiva Dapšienė
(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.

