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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.
Visą pasaulį sukrėtę įvykiai Ukrainoje, žinoma, veikia ir kultūrinį lauką. Ukrainos kultūros ir meno visuomenė buvo labai aktyvi šio virsmo dalyvė.
Nuo 2013 m. gruodžio mėn. iki 2014 m. kovo mėn. šalyje nevyko jokie renginiai. Žlugus buvusio prezidento V. Janukovičiaus režimui, Ukraina kuria
iš naujo savo valstybę Rusijos agresijos akivaizdoje. Vasario 23 d. Maidano aktyvistai „užėmė“ Ukrainos Kultūros ministerijos patalpas ir subūrė ten
piliečių sąjūdį - Maidano Kultūros aktyvistų Asamblėją, kuri turėjo parengti siūlymus reformoms kultūros srityje, pagrindiniai reikalavimai: korupcijos
sustabdymas ir liustracija. Ukrainos kultūros ministru tapo „Maidano revoliucijos balsas“, aktorius moderavęs mitingus ir susirinkimus Kijevo
Nepriklausomybės aikštėje Maidane nuo 2013 m. lapkričio mėn. Jo kandidatūrą pasiūlė ir rėmė Maidano visuotinis susirinkimas.
Ir ministras, ir Kultūros Asamblėjos aktyvistai labai domėjosi ir domisi Lietuvos patirtimi kultūros politikos srityje. Lietuvos patirtis – artima ir
suprantama Ukrainai, todėl atskaitiniu laikotarpiu kultūros atašė veiklos prioritetas – sudaryti galimybes ukrainiečiams nuvykti ir dalyvauti Lietuvoje
vykstančiuose tarptautiniuose festivaliuose, pristatyti Ukrainą, įsitraukti į ES profesinius tinklus, papasakoti „gyvai“ apie tai, kas vyksta Ukrainoje, ko
siekia ukrainiečiai.
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

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.Kino režisierės Larisos
Artiuginos dalyvavimas
festivalyje „Kino
pavasaris“

Vilnius, 2014 kovo 27balandžio 4 d.

Tarptautinis kino
festivalis „Kino
pavasaris“

2. Seminaras apie
Lietuvos patirtį
šiuolaikinio šokio srityje
3.Ukrainiečių šiuolaikinio
šokio festivalių programų
kuratorių vizitas

Kijevas, balandžio 26-28
d.

Kultūros
vadybininkas
Audronis Imbrasas

40 asm.

Socialiniai tinklai

Vilnius , gegužės 8-13 d.

Tarptautinis šiuolaikinio
šokio festivalis „Naujasis
Baltijos šokis 14“

100 asm.

http://kultura.lrytas.lt/scena/britu-kritikasnaujajame-baltijos-sokyje-patyre-naujupojuciu.htm#.U8OglhGKDIU;
http://kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/mena
s-ir-pramogos/naujojo-baltijos-sokiofestivalyje-lietuvos-ir-dar-13-valstybiusokis-programa-624821#.U8OhBhGKDIU;

4. Koncertas, Pirmoji
Gatvės muzikos diena
Ukrainoje

Lvovas, gegužės 17 d.

Roko muzikos atlikėjas
Edgaras Lubys/Amberlife
ir perkusininkas Donatas
Senkus

Pirmą kartą Ukrainos miestuose
(Kijeve, Lvove, Charkove, Odesoje,
Užgorode, Poltavoje, Chmelnickyje,
Dnieporpetrovske) vyko Gatvės
muzikos dienos (GMD) renginiai.
Kijeve ir Lvove koncertavo Lietuvos
muzikantai

5 000 asm.

http://www.youtube.com/w
http://www.novostimira.com.ua/news_1079
30.html atch?v=KxM2SwZhhe0
http://tsn.ua/video/video-novini/v-11mistah-ukrayini-svyatkuvali-denvulichnoyi-muziki.html?type=2;
http://notatky.com.ua/foto-svyatoslavvakarchuk-17-05-14-den-vulychnojimuzyky/

5.
Ukrainos
Leidėjų
forumo
prezidentės
Oleksandros Koval vizitas
6. Seminaras Ukrainos
teatrų vadybininkams apie
informacines
Lietuvos
teatro strategijas

Vilnius, gegužės 28-31 d.

Susitikimai TKPC, KM,
Lietuvos
leidėjų
asociacijoje
Teatro prodiuseris
Audronis Liuga

Gerosios patirties

50 asm.

Radio
Vesti
https://www.youtube.com/watch?v=awWH
P-ZTKQU

Kijevas, birželio 30 d.

Larisa Artiugina, Maidano aktyvistė,
dalyvaujanti Ukrainos kultūros
politikos reformų procese. Dalyvavimas
festivalyje, tai parama ukrainiečiams
teikiant informaciją apie gerąją
Lietuvos praktiką kino srityje

http://www.lrytas.lt/pasaulis/rytaivakarai/maidano-gynejai-savo-sali-regi-tikkaro-ugnyje.htm;
http://alkas.lt/2014/03/31/kinematografinin
ku-sajungoje-pristatomas-maidanometrastis/#more-149522;

http://i-pro.kiev.ua/content/u-kiyevi-budeseminar-audronisa-lyugi%C2%ABinformatsiini-strategiyi-teatru-uiii-tisyacholitti%C2%BB
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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

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Dokumentinio kino
almanacho apie įvykius
Maidane „Babilon13”
pristatymas
1. Europos diena Lucke:
viktorina apie ES narę
Lietuvą

LR Ambasada

Kijevas,
gegužės 7 d.

Lucko miesto
merija ir LR
Ambasada
Ukrainoje

Luckas,
gegužės 17 d.

2. Ukrainiečių tapytojo A.
Cholomeniuko batalinių
kūrinių paroda
3. Lietuvos projekto
„Gatvės muzikos diena“
pristatymas

LR Ambasada
Ukrainoje

Kijevas,
gegužės 17 d.

LR
Ambasada
Ukrainoje

Kijevas,
gegužės 14 d.

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

Tarptautinei Kijeve
reziduojančių diplomatų

Parengta
informacija apie
Lietuvą, jos
kultūrą ir meną,
tradicijas

Andrius
MamontovasSkype

Ypatingai domimasi
Lietuva, kuri palaiko
Ukrainos ES integracijos
siekius

Virš 5000 asm.

Paroda, skirta Oršos mūšio
500-ųjų metinėms

1000 asm.

Ukrainos žiniasklaidai buvo
pristatytas lietuviškas
projektas, prie kurio šiais
metais prisijungė ir
Ukrainos miestai.
Pristatymas vyko Lietuvos
ambasadoje, koncertavo
ukrainiečių grupės, renginys
buvo tiesiogiai
transliuojamas internetu
SpilnoTV

10 000 asm.

http://ukrzahid.com/news/
2014/05/14/64657.html

http://streetmusic.com.ua/
programa

KM lėšų indėlis (suma
litais)
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III. Kita veikla: ukrainietiškos žiniasklaidos informacinės apžvalgos rengimas ir teikimas URM sausio-vasario mėn.; Rytų Ukrainoje
antiteroristinės operacijos metu sužeistųjų Ukrainos kariškių reabilitacijos Lietuvoje reikalų koordinavimas birželio-liepos mėn.;
Lietuvos kultūros politikos dokumentų ir info apie Lietuvos ES integracijos etapus teikimas naujojo kultūros ministro E. Niščiuk komandai;
informacijos apie Lietuvos kultūrą ir meną teikimas Maidano kultūros aktyvistų asamblėjai;
Balandžio 1 d. Kijevo istoriniame senamiestyje esančioje galerijoje “Tadzio” buvo iškilmingai atidaryta “Užupio Respublikos” atstovybė.
Atstovybės atidarymo iniciatoriumi tapo Kijevo menininkas ir režisierius Fiodoras Aleksandrovičius, palaikantis glaudžius ryšius su
Vilniaus Užupio rajono bendruomenės atstovais, Lietuvos menininkais.
IV. 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)
V. Pastabos ir pasiūlymai

__________________
(parašas)

______________
(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

