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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.
Vasaros laikas Švedijoje – šventas ramybės metas, bet yra ir išimčių. Beveik vidurvasarį pradėta vieno didžiausių Stokholmo kūrybinių
industrijų centrų – Kulturhuseto- reorganizacija. Kulturhuseto patalpose kaip atskira institucija ilgą laiką veikė miesto teatras. Nuo vasaros politikų
sprendimu jis tapo neatskiriama Kulturhuseto dalimi. Reorganizacija įvykdyta ketinant papildyti institucijos veiklą nauju turiniu, ir dėl praktinių
priežasčių. Visų pirma, toks sujungimas leidžia praktiškiau tvarkyti finansus, antra profesionaliu požiūriu – labiau atspindi laiko poreikius, t.y.
įgalina lengviau įvykdyti šiuolaikinius projektus, reikalaujančius tarpdisciplininių pastangų. Įvykdyta reforma leis lengviau bendrame projekte
dirbti atskirų šakų menininkams ir meno vadybininkams. Bendradarbiavimas su Kulturhusetu – kiekvienos institucijos siekiamybė, vien jau dėl to,
kad septintajame dešimtmetyje iškilęs naujas kultūros industrijos pastatas nuolat atviras žiūrovams ir pritraukia jų tikrai nemažai į šiuolaikinę
kultūrą ir gyvus autorius pristatančius renginius. Bendradarbiaujant EUNIC Stockholm klasteriui, kuris yra aktyvus kultūrinių įvykių dalyvis,
tokių iniciatyvų galėtų atsirasti ir daugiau. Reorganizuotos institucijos organizatoriai žada daugiau galimybių ko-produkcijai, bendradarbiaujant su
atskiromis šalimis. Reorganizavus instituciją, didelis dėmesys ir toliau bus skiriamas vaikams ir jaunimo auditorijai.
Kiti metai Švedijoje skelbiami Jaunimo metais, todėl daug priemonių bus įgyvendinama didinant vaikų ir jaunimo auditorijos prieinamumą
prie kultūros. Kaip gerovės ir demokratijos valstybė, Švedija vieną pamatinių vertybių įvardina šeimą. Tradiciškai šiuolaikinės švedų šeimos diena
laikomas penktadienis, kai daugelis švedų šeimų praleidžia su šeima, kartu skaitydami, žiūrėdami filmus, kartu gamindami. Savaitgaliais švedų
šeimos gausiai lanko teatrus, galerijas, kino teatrus, taip pat sportuoja. Tradiciškai Švedijoje didelis dėmesys skiriamas skaitymo svarbai, palaikant
tradicines, kaip skaitymo ar pasakų „pasakojimui“ skirti renginiai ir festivaliai, Astridos Lindgren apdovanojimas bei ieškant inovatyvių formų.
Visos kultūros įstaigos tradiciškai pritaikytos buvimui su šeima - sukuriamos patogios praktinės vietos šeimoms su vaikais, galimybė
vietoje mėgautis maistu ir meno kūriniais. Jau senokai atkreiptas dėmesys, kad didėja tendencija ir poreikis renginiams, skirtiems visai šeimai, Į
šį poreikį reiktų atsižvelgti pritraukiant švedų auditoriją į lietuviškus renginius. Ypač reiktų atkreipti dėmesį galvojant apie renginius, rengiant
stendą Geteborgo knygų mugėje ir kitur.
Kūrybinės industrijos išlieka prioritetine ir švedų eksporto sritimi, kuriai skiriamas geras finansavimas ir galimybė sparčiai vystytis.
Praktiškai visos eksportinės sritys, susietos su kūrybinių industrijų produktų eksportu. Švedų kultūros eksporto produktai atstovauja kelias
labiausiai išvystytas sritis, išskyrus teatrą ir šokį. Šiuo metu į užsienį eksportuoja dizainą (į šią rinką pačioje Švedijoje patekti labai sunku, patys
švedai dizaino eksportą orientuoją į Rytų pusę – Korėja, Kinija, Singapūras etc), žaidimus (gaming), muzikos produkciją (sukurdami atskirose
šalyse muzikos festivalius, pristatančius švedišką muziką bei pačioje Švedijoje kurdami kokybiškų įrašų galimybes), filmus, vizualinius menus
(fotografiją), literatūrą (ypač daug dėmesio skiriama detektyvo žanrui). Kaip pažymi Švedijos žurnalistai, rinka šios srities literatūrai atsivėrė Stieg
Larson dėka (romanai apie mergaitę su tatuiruote) ir per vokišką auditoriją – vertimus į vokiečių kalbą ir Frankfurto knygų mugę. Išvertus Larsono
romanus į užsienio kalbas ( kaip sėkmės pavyzdys gausiai pradėti leisti kitų švedų detektyvų kūrėjų ( ypač jų statistikai daug Gotlande ) kūriniai.
Dabar dauguma jų galima skaityti angliškai.
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Nors daugelis kultūrinių renginių koncentruojami Stokholme, tačiau ne mažiau svarbūs ir kiti augantys kultūriniai centrai regionuos –
Umėja, Malmė, Geteborgas, Kiruna. Umėja – 2014 m. Europos kultūros sotinė. Kitais metais būtų svarbu stiprinti ir Lietuvos kultūros regioninį
matomumą regionuose ir toliau vykdyti projektus tradiciškai svarbiuose taškuose kaip Malmė, Geteborgas .
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
Lietuvos dailės
akademijos ir
Gotlando meno
mokyklos bendras
projektas. Paroda
„Creative Lithuania“
Almedalen savaitės
metu“ bei Europahuset
parodinėje erdvėje
Lietuvos džiazo
pasirodymas Baltijos
jūros festivalio metu.
Karinos Matiukienės
tekstilės paroda

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Projekto
įgyvendinimo vieta ir
data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

2013.06.27-07.05,
Visbis

Ieva Skauronė, Ignas
Meidus, Dovilė
Bagdonaitė, Kristina,
Marmokaitė,
Vygintas Orlovas

Užmegzti ryšiai tarp dviejų
1000
meno mokyklų, „padėtas“
pagrindas tolimesniam
bendradarbiavimui, sukurtas
bendras kūrinys, turintis
išliekamąją vertę

2013.07.21-29
Stokholmas

Tekstilininkė Karina
Lukauskaitė,
Lietuvos džiazo
atlikėjai Andrej
Polevikov,
Mindaugas Vadoklis
bei Giedrė
Kilčiauskienė.

Pristatytas Lietuvos džiazas, 2000
suteikiant švediškai
auditorijai pamatyti daugiau
lietuviškos kultūros Lietuvos
Pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai metu

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje,
nuorodos tinklalapiuose arba
reikšmingesnių publikacijų kopijos el.
formatu
http://www.lrytas.lt/kultura/meninesbaltijos-sroves-tarp-lietuvos-irsvedijos.htm#.UxBP0c4Wc5Y
Lietuvos rytas 2013.07.12. Meninės
Baltijos srovės tarp Lietuvos ir Švedijos

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx
?programid=3430&grupp=19135

4

Lietuvos dizaino
pristatymas dizaino
mugėje FORMEX

2013.07.17-23,
Stokholmas

Dovilė
Gudačiauskaitė,
Aistė Nesterovaitė,
Gediminas Šaulys,
Rasa Baradinskienė

Sudaryta keliolika kontraktų
su užsakovais, užmegzti
kontaktai tolimesnei veiklai,
Lietuvos dizainas
integruojamas į Šiaurės šalių
dizaino kontekstą

200

Tarptautinė
Stokholmo biblioteka
Psilikono teatro
spektaklis pagal
Oskarą Vaildą
„Išplėšk mano sielą“

2013.09.22,
Stokholmas

Auksė Petrulienė,
Darius Petrulis, Jan
Maksimovič

Parodytas geros kokybės
spektaklis parengtas anglų
kalba

100

http://www.7md.lt/kultura/2013-0902/Lietuvos-menininkai-dizaino-mugejeFORMEX
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/ivyk
iai/lietuvos-menininkai-savo-kuriniuspristatys-didziausioje-skandinavijosdizaino-mugeje-formex-693-359835
http://www.balticcourse.com/eng/forums/?doc=78963

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas,
paroda ir pan.) ir
kultūros atašė indėlis į
projektą
Tarptautinė paroda
„Nordic Art Station“
Tarpininkavimas
kuratoriaus kelionei į
Lietuvą.
Bendravimas su
menininkais dėl
kūrinių logistikos etc,
dalyvavimas
atidaryme, pranešimas
spaudai

Projektą
inicijavusi
organizacija

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Eskilstunos
meno
muziejus,

Eskilstunos
meno muziejus,
Eskilstuna
2013.08.2910.01

Projekte
dalyvavę
Lietuvos
kultūros
veikėjai
Patricija
Jurkšaitytė,
Jurga Barilaitė,
Julijonas
Urbonas, Ignas
Kazakevičius,
Vidas Poškus

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai
Šiuolaikinis Lietuvos menas
buvo įjungtas į Šiaurės šalių
meno kontekstą, anksčiau ši
paroda tradiciškai pristatanti
plačią meno panoramą buvo
skirta tik Šiaurės šalių menui.

Apytikslis
žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų
skaičius
2000

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje,
nuorodos tinklalapiuose arba
reikšmingesnių publikacijų kopijos el.
formatu
http://www.news100.se/news/nordicart-station-inleds-i-dag-i-eskilstuna3728776
http://katrinelvarsdottir.blogspot.se/2
013/09/nordic-art-station.html
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Eksperimentinis
Rudolfo Levulio
trumpo metražo filmas
Tarptautiniame trumpų
filmų festivalyje REX,
kūrinių atranka,
bendravimas su
kuratoriumi,
medžiagos
parengimas,
pranešimas spaudai
Lukas Geniušas ir
Čiurlionio kvartetas,
Bendravimas su
menininkais,
Musikaliska ir
muzikantų
vadybininkais
programos/scenarijaus
derinimas, sutarčių
sudarymas,
informacinės
medžiagos paruošimas,
logistika, priežiūra
koncerto metu,
pranešimas spaudai
Vakaro renginys
bendru pavadinimu
„Objects of desire“.
Pokalbis su Raimondu
Malašausku ir Carl
Palm
paroda.Bendravimas
su menininku ir
kuratore, dalyvavimas
atidaryme

EUNIC
Stockholm

Sture
kinoteatras,
Stokholmas
2013.09.05

Lietuvos
ambasada
Švedijoje

Muzikinė erdvė
Musikaliska,
Stokholmas
2013.09.27

Rosa lleo,
Konstfak,
Stokholmo
universitetas

Andquestionmar
k–
nepriklausomų
projektų erdvė,
Roslagsgattan
60, studija,
Stokholmas
2013.10.12

Lietuvos eksperimentinis kinas
sėkmingai pristatytas
tarptautiniame kontekste,
pasiekė tarptautinę auditoriją.

500

Lukas
Geniušas,
Jonas
Tankevičius
Darius
Dikšaitis
Gediminas
Dačinskas
Saulius
Lipčius

Lietuvos klasikas Čiurlionis,
Čiurlionio kvartetas ir jaunas
pianistas pristatytas tarptautinei
auditorijai Lietuvos
Pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai metu. Gausiai
susirinkusi publika, teigiami
atsiliepimai – prisidėjo prie
teigiamo Lietuvos įvaizdžio
formavimo.

250

Raimundas
Malašauskas

Žinomas Lietuvos meno
kuratorius „uždegė“ švedišką ir
tarptautinę auditoriją savo
idėjomis bendradarbiaujant su
žinomu švedų menininku.

170

https://www.facebook.com/media/set
/?set=a.722453897783137.10737419
26.355126217849242&type=3
http://kunsthallstavanger.no/nb/blog/
hi-from-stockholm
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Pirmoji knyga vadovėlis pirmokui
Bendradarbiavimas su
iniciatoriais,
leidyklomis, knygų
atranka, parengimas
parodai, pranešimas
spaudai

EUNIC
Stockholm

Solnos
biblioteka,
Stokholmas
2013.10.12

Tapybos paroda
Lietuvos peizažas
Bendravimas su
galerija, ekspozicinių
sąlygų derinimas,
informacinės
medžiagos
parengimas,
dalyvavimas
atidaryme, pranešimas
spaudai.
Singing city
Bendravimas su
menininkais, renginio
vedėja, Sodra teatern
ir muzikantų
vadybininkais,
rėmėjais
programos/scenarijaus
derinimas, sutarčių
sudarymas,
informacinės
medžiagos paruošimas,
logistika, priežiūra
koncerto metu,
pranešimas spaudai

Lietuvos
Respublikos
ambasada
Švedijoje

Karlskronos
parodų salė,
Ambasadoriaus
rezidencija,
Stokholmas

Dovilė
Tomkute,
Aleksandras
Vozbinas
Diana
Rakauskaitė

Lietuvos
ambasada
Švedijoje

Sodra teatern
2013.12.02

Neda
Malūnavičiūtė,
Vytautas
Labutis,
Eugenijus
Kanevičius,
Laimonas
Bėkšta,
Gabija
Ryškuvienė

Tai didelio susidomėjimo
sulaukusi paroda, biblioteką
gausiai lanko įvairių tautybių
Stokholmo Solanos rajono
gyventojai.
Parodoje pristatyti modernūs,
integruoti mokymo vadovėliai,
skirti vaikams, paroda ir
suaugusiųjų auditorijai. Jie taip
pat atskleidžiantys lietuviškos
spaudos kokybę,
Paroda padėjo užmegzti
menininkų ryšius su
Karlskronos meno
bendruomene, o taip pat stiprinti
ryšius su lietuvių bendruomene
Stokholme

1000

Pirmą kartą taip plačiai
pristatytas šiuolaikinis Lietuvos
džiazas, atskleidžiant sąsajas su
Vilniaus džiazo mokykla.
Pristatymas papildytas Lietuvos
turizmo galimybėmis, kurio
metu Lietuva „pozicionuota“
kaip džiazo šalis etc.

400

120

http://lzinios.lt/lzinios/Lietuviaisvetur/lietuviu-dziazas-stokholmomenininku-mekoje/168879
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Lietuvos spaudos
fotografija
Tarpininkavimas
ieškant papildomo
finansavimo,
pranešimas spaudai
Kino vakarai
Helsinkyje
prisidėjimas prie
kolekcijos sudarymo,
licenzinės teisės,
pranešimas spaudai,
Keliaujančios raidės
Pranešimas spaudai

Lietuvos
ambasada
Suomijoje

Helsinkio
savivaldybės
salė
2013.09.10

Lietuvos
ambasada
Suomijoje

Kino teatras K13, Helsinkis,
Suomija
2013.11.15

Lietuvos
ambasada
Suomijoje

Helsinkio
filharmonija,
Helsinkis,
Suomija
2013.12.11

Jonas Staselis

Aušra
Lisauskienė

Pristatyta Lietuvos šiuolaikinės
fotografijos kolekciją,
atspindinti Lietuvą įvairiais
aspektais ir prisidedanti prie
Lietuvos įvaizdžio gerinimo

600

Pristatytas šiuolaikinis Lietuvos
kinas, užmegzti ryšiai dėl
tolimesnio bendradarbiavimo

200

Paroda be kultūrinių ir
edukacinių tikslų tęsė kūrybinių
industrijų sąvokos ir reiškinio
įprasminimą. Objektai tapo
vienų kūrybinių industrijų
objektų generatoriumi kitoms.

700

http://www.hel.fi/hki/helsinki/en/ne
ws/lithuanian+press+photography+at
+virka+gallery
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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
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).
Organizuotas ir koordinuotas LR kultūros ministro Šarūno Biručio bei delegacijos vizitas ( 2013 rugpjūčio 21-24 d.) į Švediją susitikti su Švedijos
kultūros ministre Lena Adelsohn Liljeroth;
Kultūros programos ir pirmininkavimo prioritetų pristatymas Europahuset ( Europos komisijos atstovybė);
Tarpininkavimas Baltijos jūros festivaliui ir Nacionalinei filharmonijai;
Tarpininkavimas tarp Lietuvių literatūros instituto ir paveldėtojų dėl Igno Šeiniaus raštų leidybos;
Stokholmo Fotografijos galerijos ir Kauno fotografijos galerijos kontaktų užmezgimas;
Armijos muziejaus ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus kontaktų užmezgimas;
Tarpininkavimas Tarptautinei Stokholmo bibliotekai dėl Lietuvos leidyklų knygų įsigijimo;
Tarpininkavimas Tarptautiniam seminarui vertimų tema, surastas moderatorius Gunnar Bollin;
Tarpininkavimas dizainerei Julijai Janus dėl galimybės dalyvauti Stokholmo mados savaitėje
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)

__Saulė Mažeikaitė____________
(vardas, pavardė)
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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.

