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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
___________________Jungtinė Karalystė, Rita Valiukonytė________________
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2013 m. II pusmetis

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.
Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai buvo matomas politinėse ir kultūrinėse institucijose, su kuriomis tiesiogiai bendradarbiavome
tačiau Britanijos spauda ir televizija neskyrė tam dėmesio. Šio fenomeno nesusiečiau su Lietuva, Jungtinė Karalystė, kaip žinia, yra viena euro
skeptiškiausių šalių.
Vienas iš pozityvių postūmių – JK kulturos ministro Ed Vaizey vizitas Lietuvoje. Londone įvyko du susitikimai su LR ambasadore Asta
Skaisgiryte Liauškiene. 2013 gruodžio 19 dieną neformaliame Šiaurės-Baltijos šalių ambasadorių susitikime su Ed Vaizey ambasadorė informavo
ministrą, kad 2018 metai bus Baltijos šalių metai Londono knygų mugėje ir pasiūlė idėją išplėsti Baltijos regiono kultūros pristatymą Jungtinėje
Karalystėje ir 2018 m. paskelbti Šiaurės-Baltijos šalių metais JK. Ministras sureagavo labai pozityviai. Kartu priminė, kad tokie šalių pristatymai
per kultūrą jau yra tapę tradicija, 2012 – Kinijos metai, 2013 – Kataro, 2014 – Rusijos, 2015 – Meksikos. Todėl reikėtų nedelsiant vystyti šią idėją
aukščiausiu lygiu. 2014 metų balandžio pradžioje organizuojame Baltijos šalių priėmimą. Galbūt tai galėtų tarnauti kaip tinkama platforma.
II. Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai
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1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas
1.Pirmininkavimo
renginys.
Martyno
Levickio,
Abe
McWilliams ir grupės
koncertas.
Vykdytojai:
LR Ambasada ir LR
kultūros atašė

2. Parodos Didesnio dalis
atidarymas
Vykdytojai:
LR Ambasada ir LR
kultūros atašė

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

St. Johns Smith Square,
London 2013-07-01

Martynas Levickis

Renginys buvo ypatingai sėkmingas,
susirinko pilna salė žmonių.
Vienas iš atsiliepimų: „Just a brief note
to thank you for an excellent evening
last night. Martynas and his band were
truly excellent. What a wonderful start
to your Presidency.
If your colleagues in Brussels perform
with as much skill and passion as he
did, I am sure the Lithuanian
Presidency will be an outstanding
success!
Sincerely
Jeremy Jennings | Partner - Regulatory
& Public Policy Leader, EMEIA“

12 Star Gallery, London
2013-07-02

Kęstutis
Kuizinas,
Valentinas Klimašauskas,
Robertas Narkus, Justė
Kostikovaitė

Sėkmingas
pristatymas.
Europos
Komisijos atstovybė skyrė lėšų
kultūrinei šiuolaikinio meno programai
surengti, o tai pritraukė šiuolaikinio
meno pasaulio atstovus.
Dalyvavusieji Lietuvos menininkai ir
kuratoriai praplėtė savo profesinių
pažinčių tinklą.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius
600

200

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu
Lietuvos žiniasklaida:
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-irpramogos/martyno-levickio-ruta-zaliojiistorineje-londono-saleje/158596
Išeivijos žiniasklaida:
http://www.tiesa.com/naujienos/10095/lietuv
ai-ypatinga-proga-britan.html
Britanijos žiniasklaida: 2013-07-03. 16.30
Martyno interviu London radio, BBC radio 3
Suzy Klein's guests include young Lithuanian
classical accordion sensation Martynas
Levickis.
http://www.bbc.co.uk/programmes/b033cpg5
The daily Telegraph: „Am accordion star in
Britain? Really? Adam Sweeting meets a
Lithuanian virtuoso who thinks he has a
Secret“ 2013-06-28
http://en.delfi.lt/43299/the-start-of-lithuanianeu-presidency-was-celebrated-in-london201343299/
Pranešimai spaudai

http://artupdate.com/en/
http://www.newexhibitions.com/exhibiti
ons/id=1905&region=0
http://www.artnews.lt/fotoreportazas-isparodos-didesnio-dalis-lietuvos-siuolaikinismenas-atidarymo-londone19610?utm_source=newsletter&utm_medium
=email&utm_term=2013-0704&utm_campaign=Meno_naujienos
http://www.echogonewrong.com/voice-fromall/photo-reportage-from-part-of-a-largerwhole-lithuanian-contemporary-art-openingin-london/
Pranešimai spaudai
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3. Džiazo koncertai:
Sheep
Got
Waxed
(Simonas Šipavičius –
saksofonas,
Paulius
Vaškas – gitara, Adas
Gecevičius – mušamieji)
Giedrė Kilčiauskienė ir
Andrej Polevikov
Vykdytojai:
Birmingemo tarptautinis
džiazo ir bliuzo festivalis
bendradarbiaujant
su
Muzikos Informacijos ir
leidybos centru bei LR
kultūros atašė
4. Lietuvių ir škotų grupės
koncertas.
Vykdytojai:
Edinburgo
Tarptautinis
džiazo
festivalis
bendradarbiaujant
su
Vilniaus džiazo festivaliu,
Muzikos Informacijos ir
leidybos centru bei LR
kultūros atašė
5. Lietuvos fotografijos
sezonas Škotijoje. I dalis
Paroda:
Domicelė Tarabildienė
Vykdytojai:
Street Level photoworks,
The Hidden Lane Gallery
bendradarbiaujant
su
Kauno fotogalerija ir LR
kultūros atašė
6. Lietuvos fotografijos
sezonas Škotijoje. I dalis
Paroda: Borderlands II
Vykdytojai:
Street Level photoworks,
bendradarbiaujant
su
Kauno fotogalerija ir LR
kultūros atašė

Birmingemo tarptautinis
džiazo ir bliuzo festivalis
2013-07-05
2013-07-06
2013-07-09
2013-07-10
2013-07-11
Koncertai vyko:
„The Brasshouse“,
„The Mailbox“
„The Arcadian“,
„Marco Pierre White“
„The Lord Clifden“

Simonas Šipavičius –
saksofonas,
Paulius
Vaškas – gitara, Adas
Gecevičius – mušamieji
Giedrė Kilčiauskienė vokalas
ir
Andrej
Polevikov - fortepijonas

Sėkmingas pasirodymas. Festivalio
direktorius Jim Simpson turi planų
kitais metais vėl pakviesti lietuvių
atlikėjus. Tęstinis bendradarbiavimas.

Edinburgo
Tarptautinis
džiazo festivalis
2013-07-24

Juozas
Kuraitis
–
saksofonas, Dominykas
Vyšniauskas – trimitas
Antanas Gustys

The Hidden Lane Gallery,
Glasgow 2013-08-10 iki
2013-09-20

Ieva Meilutė Svinkūnienė

Antanas Gustys: “Koncertas padarė
gerą įspūdį ir esu laimingas ne vien dėl
to, kad įvyko džiazo atlikėjų, bet ir
džiazo kūrėjų susibūrimas. Tai buvo
trijų lyderių kompozicijų koncertas:
girdėjome Juozo Kuraičio, Dominyko
Vyšniausko ir škotų pianisto Euan
Stevenson kūrinius. Tai išties geras
startas ir stiprus pasirodymas, matau
geras perspektyvas ateičiai.”
Paroda sulaukė nemažo galerijų
susidomėjimo, ji ir toliau keliaus po
Škotiją. (Tęstinumas)

Sheep Got Waxed – 766
klausytojų
G. Kilčiauskienė ir
grupė – 507 klausytojų

Birmingham Mail. 2013-07-05 „It‘s party
time on the streets of Brum. The Highlights“
Pranešimai spaudai

Viso: 1273

200

http://www.15min.lt/naujiena/kultura/muzika/
tarptautiniame-edinburgo-dziazo-festivalyjeatlikejai-is-lietuvos-284356343#.UfGnWQ91xWQ.facebook
http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-irkultura/kultura/tarptautiniame-edinburgodziazo-festivalyje-atlikejai-lietuvos406481#.UqsZdVMyqK4
Pranešimai spaudai

60 (per atidarymą)
244

http://www.redeye.org.uk/exhibition/domicel
e-tarabildiene
http://www.fstopmagazine.com/blog/

Street Level photoworks
2013-08-11 iki 2013-0925

Ieva Meilutė Svinkūnienė

Tai Malcolmo Dicksono kuruota
paroda, pristatanti Lietuvos fotografiją.
Parodoje
pristatyti
menininkai:
Vytautas Pletkus, Artūras Valiauga,
Algirdas Šeškus, Vilma Samulionytė,
Mindaugas
Ažušilis,
Arūnas
Kulikauskas, Giedrius Liagas ir
menininkai iš pirmosios Borderlands
parodos, Vytautas Stanionis ir Alvydas
Lukys.

2588 (per visą parodos
laikotarpį)
128
(atidarymas,
pokalbiai)

http://www.merchantcityglasgow.com/event/
borderlands-ii-lithuanian-photographyseason-in-the-west-of-scotland/2857
Bernardinai:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-0808-skotijoje-prasideda-lietuvos-fotografijosparodu-sezonas/105454
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7. Lietuvių menininkų
paroda Point of view
Vykdytoja:
Barbora
Grigaliūnaitė,
bendradarbiaujant su LR
kultūros atašė

RKB galerija 2013-08-27
iki 2013-09-06

Kuratorė
Barbora
Grigaliūnaitė, menininkai:
Andrej
Vasilenko,
Andrius Svilys, Dovilė
Puzinaitė, Eglė Jauncems,
Imantas Selenis, Indrė
Šerpytytė,
Joskaudė
Pakalkaitė, Paul Paper,
Jovita Valaitytė, Paul
Herbst, Simona Kaunaiė,
Ulijona Odisarija

Tai
puikus
Globalios
Lietuvos
kultūrinio
projekto
pavyzdys,
suburiantis
Jungtinėje
Karalystėje
dirbančius menininkus. Tokių projektų
poreikis yra didžiulis.

300

http://en.delfi.lt/49005/art-exhibition-oflithuanian-artists-living-in-the-uk-opened-inlondon-201349005/

8. Menininkės Indrės
Šerpytytės
autorinė
paroda
Vykdytojai:
Ffotogallery

Ffotogallery 2013-09-06
iki 2013-10-12

Indrė Šerpytytė

300

http://www.artswales.org.uk/37719/59402/59
403

9. Architektūros paroda
„Paralelės.
Lietuvos
architektūra:
trys
laikmečiai, trys veidai“.
Vykdytojai:
Lietuvos
architektų
sąjunga (kuratorė Rūta
Leitanaitė)
bendradarbiaujant su LR
ambasada

RIBA (Royal Institute of
British Architects)
2013-09-09 iki 2013-1011

Rūta Leitanaitė,

Menininkės Indrės Šerpytytės darbų
parodoje tyrinėjama istorijos samprata,
individuali ir kolektyvinė atmintis bei
jos nykimas. Išlaikydama istorinį
sąmoningumą bei kritišką žvilgsnį,
menininkė tiesia sąsajas tarp asmeninių
savo šeimos išgyvenimų ir sovietinės
okupacijos
laikotarpio
realijų.
Fotografijos darbų serijoje „1944 –
1991“ jautriai bei kritiškai žvelgiama į
sovietinės
rezistencijos
laikotarpį
Lietuvoje.
Trijų autorių (R.Leitanaitė, V.Petrulis,
J.Kančienė)
sukurtoje
parodoje
pristatyti
ryškiausi
lietuviškos
architektūros
pavyzdžiai,
reprezentuojantys
tarpukario
nepriklausomos Lietuvos (1918-1940),
sovietmečio
(1940-1990)
ir
šiandieninės valstybės (1990-2013)
laikotarpius.

400

http://www.artnews.lt/lietuvos-architekturosevoliucija-parodoje-paraleles-lietuvosarchitektura-trys-laikmeciai-trys-veidailondone-20066
http://www.echogonewrong.com/voice-fromall/the-evolution-of-lithuanian-architecturein-parallels-lithuanian-architecture-threeeras-three-faces-exhibition-in-london/
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10. Lietuvos dizaino
paroda „Lithuania Design
2001-2013“
Vydytojai:
ARUP ir Lietuvos dizaino
forumas
bendradarbiaujant su LR
ambasada ir LR kultūros
atašė

ARUP galerija
2013-09-16 iki 2013-1018

Dalyvaujantys dizaineriai:
Neringa Dervinytė,
Žydrūnė Grigonytė,
Vytautas Puzeras,
Nauris Kalinauskas,
Žilvinas Stankevičius,
Rytis Zaveckas,
Mindaugas Žilionis,
Audronė Drungilaitė,
Paulius Vitkauskas,
Deividas Juozulynas,
Juozas Brunza
Indra Marcinkevičienė.

Atsiliepimai: „It is wonderful to see
innovative Lithuanian creative talent in
the heart of London. The venue was
lovely and the catering staff very
attentive. All was relaxed and we could
look as long as we wished throughout
the evening.
Thank you very much to all concerned
with putting on this exhibition.“ Esther
Davis
ARUP direktorius Chris Luebkeman
apie parodą: „I was deeply impressed
by the confluence of traditional values
and craft with modern ideals and
methods. These are an incredible
strength in the world today that is
increasingly full of 'soulless sameness'.
I loved the incredibly clever SPINA
chair which can be reconfigured to fit
the size and shape of an individual.
And, the 'NERINGA bed of grass
which was based upon the traditional
bed of grass that so many slept upon
over the years was beautiful. Finally,
the ZIDRA fabric was simply
breathtaking. The artists who exhibited
were delightfully passionate about their
work and the role that design has, and
can have, in the future of their home
nation. They believed in the powerful
way that design can bridge both time
and cultures to bring thoughtfulness and
mindfulness to our everyday lives. I
came away from the exhibit wanting to
know more about them, and the place
from which they had come. I look
forward to making the journey to the
Baltic soon.

500

Pranešimai spaudai.
http://www.delfi.lt/gyvenimas/naujos_formos
/lietuvos-ekspozicija-bus-pristatyta-londonodizaino-festivalyje.d?id=62223407
http://telsietis.balsas.lt/naujienos_/jaunimas/li
etuvos-dizainas-londono-dizaino-festivalyje4740/
Straipsnis Argentinos gyvenimo būdo žurnale
Barzón: „De Europa, al Este. Referentes de
Polonia, Lituania y Hungria, en la ultima
edicion del London Design Festival“ (5254psl.)
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11.
Vilos
koncertas
Londone. Nordic Baltic
Concert.
Vykdytojai:
LR ambasada ir LR
kultūros
atašė
bendradarbiaujant
su
Londono miestu

Ironmongens Hall 201309-23

Dalia Dėdinskaitė
Gleb Pyšniak
(Ole Christian
Haagenrud)

Vakaro programoje skambėjo:
Anatolijaus Šenderovo,
Maurice Ravel
Felix Mendessohn
muzika

70

http://www.norway.org.uk/norwayandcountry
/culture/music/Nordic-Baltic-Concert-inLondon/#.UqtE3lMyqK4

12. Koncertas
Vilniaus Geto 70-osiomis
likvidavimo
metinėmis
atminti

Marble Arch Sinagoga,
2013-09-30

Dalia Dėdinskaitė
Gleb Pyšniak
Martynas Levickis

Istorinės atminties projektas

300

http://www.lithuaniatribune.com/49025/the70th-anniversary-of-vilnius-ghetto-will-becelebrated-in-london-201349025/
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/LONDONE__K
ONCERTAS_VILNIAUS_GETO_70_OSIO/
3890/1

13. Koncertas Lietuvos
pirmininkavimo
EU
Tarybai proga
14. Koncertas Lietuvos
pirmininkavimo
EU
Tarybai proga
15. Šokio teatro AURA
pasirodymas

Senned, Kardifas
2013-10-01

Dalia Dėdinskaitė
Gleb Pyšniak

Edinburgo miesto rotušė
2013-10-03

Dalia Dėdinskaitė
Gleb Pyšniak
Martynas Levickis
Šokio grupė AURA,
Choreografė ir meno
vadovė Birutė Letukaitė
bei Gintarė Masteikaitė

16. Lietuvos fotografijos
sezonas Škotijoje. II dalis
Paroda:
Poetiniai
dokumentai
Vykdytojai:
Street Level photoworks,
bendradarbiaujant
su
Kauno fotogalerija ir LR
kultūros atašė

Low
Street
Level
Photoworks
2013-10-11 iki 2013-1110

Chapter Art centras
2013-10-15

Menininkai:
Antanas Sutkus,
Indrė Šerpytytė,
Algirdas Šeškus,
Vytautas Balčytis,
Alfonsas Budvytis,
Aleksandras Macijauskas,
Almantas Grikevičius,
Rimaldas Vikšraitis,
Arūnas Kulikauskas
Ir kiti.
Kuratorė Ieva MozuraitėNovickienė

Reprezentacinis renginys, kuriame
dalyvavo
parlamentarai,
įvairių
bendruomenių atstovai
Reprezentacinis renginys, kuriame
dalyvavo
parlamentarai,
įvairių
bendruomenių atstovai.
Lietuvos šiuolaikinio šokio trupė
„Aura“ pristatė choreografės Birutės
Letukaitės šokio spektaklį „Ar aš esu
tas, kas aš esu“
bei naujausią
choreografės Deboros Light ir „Auros“
šokėjų sukurtą darbą – „The Curio
Cabinet“. Su Velso choreografe
bendradarbiavimas vyksta ir toliau.
Tęstinis projektas, prasidėjęs 2013
rugpjūčio mėn.
Tai
Kauno
fotogalerijos ir Malcolmo Dicksono
(Low Street Level Photoworks galerijos
vadovo) bendradarbiavimo rezultatas.

55

http://www.tiesa.com/naujienos/10589/rengin
ys-londone-70-osioms-vil.html
Pranešimai spaudai

60

Pranešimai spaudai

80

Nicholas Minns:
http://writingaboutdance.com/coverage/auradance-theatre/

1192 (visos parodos
metu)
Priėmimas ir pokalbiai
65

Pranešimai spaudai.
Lithuanian Photography Exhibitions @ Street
Level Photoworks
http://www.fstopmagazine.com/blog/2013/10
/lithuanian-photography-exhibitions-streetlevel-photoworks/
http://www.artrabbit.com/all/events/event/42
763/poetic_documents_art_poetry_in_lithuan
ian_photography
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LT Pinhole
Photography:
Menininkai:
Petras Saulėnas,
Ieva Rutė,
Gytis Skudžinskas,
Giedrius Petrauskas,
Artūras Valiauga,
Jurgita Remeikytė
Darius Kuzmickas.
Kaunas Street
Photography:
Romualdas Rakauskas,
Romualdas Požerskis
Gintaras Česonis.
Ugnė Tiškutė
Morta Grigaliūnaitė

Planuojamos tolimesnės parodos 2014
metais.
Tai
vienas
iš
sėkmingiausių
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
pavyzdžių.

12700 (didelis žmonių
judėjimas
kituose
renginiuose)

http://www.europe.org.uk/2013/09/19/ltpinhole-photography-lithuanian-photographyseason-in-scotland/

Tai puiki galimybė jauniesiems
atlikėjams prisistatyti plačiajai publikai.
Jaunųjų atlikėjų

80

http://issuu.com/stjohnssmithsquare/docs/issu
u_autumn_winter2/31?e=5449167/3893308

South Bank Centre,
2013-11-16

Dainius Pulauskas,
Valerijus Ramoška,
Liutauras Janušaitis,
Kęstutis Vaiginis,
Domas Aleksa
Linas Būda.

Vienas iš sėkmingiausių koncertų.
Koncertą įrašė BBC radijo laida Jazz
Line Up (didelė sklaida).

500-600

Europe House,
2013-11-18

Tomas Čiučelis,
Almantas Samalavičius,
Živilė Plyčiūtė Stanton

Lietuvių literatūros sklaidos renginys.

50

http://www.delfi.lt/pramogos/kultura/dpulausko-grupe-prestiziniame-dziazofestivalyje.d?id=63316724
Suomijos Jazzrytmit žurnalas apie Dainius
Pulauskas Group pasirodymą Londono džiazo
festivalyje. http://jazzrytmit.com/wp/s14ulkomaat/neljan-ilmaiskonsertin-tasokasiltapaiva-2/
http://www.lrytas.lt/13848092341384261578-d-pulauskogrup%C4%97-londono-d%C5%BEiazofestivalyje-gavodovan%C5%B3.htm#.UqtJ7FMyqK4
Dvi transliacijos per BBC Radio 3 / Jazz
Line-Up laidoje:
1. 2014.01.25 16:00, 1 val. trukmė
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03rwl5h
2. 2014.02.08, 18:00 val.
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03th3ds
Pranešimai spaudai

17. Lietuvos fotografijos
sezonas Škotijoje. II dalis
2 Parodos:
LT Pinhole Photography
Kaunas Street
Photography
Vykdytojai:
Street Level photoworks,
Harbour Arts Centre
bendradarbiaujant
su
Kauno fotogalerija ir LR
kultūros atašė

Harbour Arts Centre,
Irvinas: nuo 2013-10-11
iki 2013-11-29

18. Ugnės Tiškutės ir
Mortos
Grigaliūnaitės
koncertas
Vykdytojai:
St. Johns Smith Square
bendradarbiaujant su LR
atašė
19. Dainius Pulauskas ir
grupė Londono džiazo
festivalyje
Vykdytojai:
Serious,
bendradarbiaujant
su
Vilniaus džiazo festivaliu,
Muzikos informacijos ir
leidybos centru ir LR
kultūros atašė.

St. Johns Smith Square,
2013-11-07

20. Lietuvių literatūros
antologijos pristatymas
Vykdytojai:
Europe House ir LR
kultūros atašė
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21. Robotų festivalis –
KTU
komandos
dalyvavimas
Vykdytojai:
Londono
mokslo
muziejus
bendradarbiaujant
su
KTU, LR ambasada ir LR
kultūros atašė.

Londono
mokslo
muziejus,
2013-11-26 iki 2013-1201

Tomas Proscevičius,
Simonas Bulota,
Saulius Aleksandravičius
Vidas Raudonis

Simonas Bulota: „Renginys buvo
vertingas. Užmegztas rimtas kontaktas
su Maskva (gavome pakvietimą į
robotų parodą Maskvoje).“

22.
3-iosios
Litvakų
dienos 2013.
Vykdytojai:
LR atašė ir LR Ambasada
bendradarbiaujant
su
Londono Metropoliteno
archyvais ir Vestminsterio
sinagoga

LR Ambasada
2013-12-01
Londono Metropoliteno
Archyvai
2013-12-02
Vestminsterio sinagoga
2013-12-02

Prof. Egidijus
Aleksandravičius,
Galina Baranova,
LR kultūros viceministras
Darius Mažintas,
Anatolijus Šenderovas.
Liora Grodnikaitė,
Martynas Levickis

2 dienų simpoziumas ir klasikinis
koncertas.
Reikšmingas renginys plėtojant ryšius
su Litvakų bendruomene.
Išsamesnė ataskaita pateikta atskirame
dokumente.
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23. Lietuvos fotografijos
sezonas Škotijoje. II dalis
Paroda:
Domicelė
Tarabildienė
Vykdytojai:
Street Level photoworks,
bendradarbiaujant
su
Kauno fotogalerija ir
Harbour Arts Centru

Harbour Arts Centre,
Irvinas: nuo 2013-12-06
iki 2014-01-12

-

Sėkmingas bendradarbiavimas bus
tęsiamas. Ši paroda 2014 m vasario
mėn. keliaus į Lillie Art Gallery /
Kilmardinny Art Centre
East Dunbartonshire Leisure and
Culture Trust

(laukiama duomenų)

6592

http://www.bbc.co.uk/news/technology25138274
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/articl
e-2513313/Science-Museums-Robot-Safariexhibition-lets-visitors-pet-build-electronicanimals.html

Puikus Lietuvos matomumas per
atidarymą (ambasadorės pasveikinimas,
Lietuvos pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai simbolika bei
lietuviškas bufetas)

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/
10473075/Robot-Safari-exhibition-openingat-the-Science-Museum.html
Jewish Telegraph. 2013-12-06 David Saffer:
„Lorna slams attemts to stop her speaking at
Lithuania event“

Pranešimai spaudai

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) ir kultūros atašė
indėlis į projektą
1. Filmo
Laikas
kartu
pristatymas.

2.

Gabrielė
Labanauskaitė
literatūros
festivalyje

Projektą inicijavusi
organizacija

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

ICA, Londonas

Hackney
Picture House,
2013-09-23

Darius Mikšys

Weareenemies,
Londonas

Rich
Mix
2013-10-26

Gabrielė
Labanauskaitė

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
Pristatytas meno projektas / filmas,
kuris nufilmuotas Lietuvoje su
Lietuvių aktoriais ir menininkais.
Filmo autorius M.A. Waller
planuota tęsti projektą Škotijoje.
Tai didelis projektas sutraukiantis
daug poetų ir poezijos mylėtojų,
naudinga platforma lietuvių poetei
užmezgant naujus kontaktus

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

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

70

Pranešimai spaudai:
http://www.picturehouses.co.uk/cinema/Hack
ney_Picturehouse/film/Lux_Premiere_Time_
Together_Laikas_Kartu/
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Pranešimai spaudai
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3.

Diskusija apie
antisovietinę
rezistenciją ir
parodos
Po
svetimu
dangumi
atidarymas

UCL, LR ambasada

UCL
2013-11-06

Violeta
Davoliūtė,
Arūnas Streikus

Akademinis renginys.
atminties projektas

Istorinės

60

http://www.ucl.ac.uk/ssees/ssees-newspublication/baltic-round-table-2013

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).
JK KURATORIŲ TIRIAMIEJI VIZITAI LIETUVOJE
2013-09-06/08 Vilniaus muzikos savaitėje lankėsi Henley/Petworth ir Holders Season Barbados festivalių direktorius Stewart Stewart. Vizito
metu jis dalyvavo Vilniaus muzikos savaitės seminare, lankėsi koncertuose (Petro Geniušo ir Liudo Mockūno, Keymono, TWNKL, Alinos
Orlovos, Garbanoto Bosisto, Liepos Maknavičiūtės, Giedrės Kilčiauskienės, Suicide DJ ir Žalvarinio). Stewart Collins susitiko su Muzikos
informacijos ir leidybos centro darbuotojais: dir. Linu Paulauskiu, Rimante Sodeikiene, Veronika Janatjeva, Lietuvos nacionalinės filharmonijos
direktore Rūta Prusevičiene, Vilniaus festivalių direktoriumi Remigijum Merkeliu, Muzikos savaitės organizatoriumi Lauriu Lučiūnu, Keymono
vadybininku Ištvanu Tomu. Stewart Collins dėmesį patraukė Giedrė Kilčiauskienė, Alina Orlova, Keymono, TWNKL ir Liepa Maknavičiūtė.
Vizitas Vilniuje Stewart Collins labai patiko, belieka tikėtis, kad kitais metais jis pakvies vieną grupę į festivalį.
www.henley-festival.co.uk,
www.petworthfestival.org.uk,
www.holders.net
2013-09-26/30 Braitono festivalio kuratorė Orlą Flanagan dalyvavo lietuviškų teatro spektaklių peržiūrose festivalyje „Sirenos“. Kelionės tikslas
– supažindinti vieno didžiausio Jungtinės Karalystės festivalio atstovę su lietuvių teatru. Orla Flanagan pamatė šiuos spektakliuos: Mūsų klasė
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(Yana Ross), Žuvėdra (Oskaras Koršunovas), Euripidas Bakchantės (Gintaras Varnas), Kovos klubas (Vidas Bareikis), Geros dienos!
(Operomanija), Hamletas mirė. Gravitacijos nėra (Paulius Ignatavičius), Paskutinė Krepo juosta (Oskaras Koršunovas), Dugne (Oskaras
Koršunovas), Eglutė pas Ivanovus (Jonas Vaitkus), Rojus (Eimuntas Nekrosius), Mano Tėvas - Agamemnonas (Konstantin Bogomolov).
Kuratorė susitiko su režisieriumi Oskaru Koršunovu, Festivalio direktore Audra Žukaityte, Lietuvos nacionalinio dramos teatro direktoriumi
Martynu Budraičiu, Meno vadovu Audroniu Liuga, Kultūros ir tarptautinių projektų vadybininku Rimantu Ribačiausku, Exeter universiteto
profesoriumi Bryce Lease, Goldsmiths koledžo teatrologijos profesore Maria Shevtsova. Orlai Flanagan labiausiai patiko Mūsų klasė (Yana Ross),
Žuvėdra (Oskaras Koršunovas), Geros dienos! (Operomanija) ir Rojus (Eimuntas Nekrošius). Orla Flanagan susipažino su Lietuvišku teatru, turėjo
galimybės pabendrauti su Lietuvos teatro scenos žmonėmis. Kol kas neaišku, ar kuris nors iš spektaklių galės būti pakviestas į Braitono festivalį.
Dauguma spektaklių, pasak, kuratorės yra per ilgi.

2013-11-18/20 Lisson galerijos Silvia Sgualdini tiriamoji kelionė, kurios metu ji susitiko su RUPERT komanda - Juste Jonutyte ir Dariumi
Žakaičiu, menininkais Liudviku Bukliu, Elena Narbutaite ir Gintaru Didžiapetriu; ŠMC direktoriumi Kęstučiu Kuizinu, galerijos Gaidys įkūrėja ir
direktore Jurgita Juozapaityte, Vilniaus dailės akademijoje su menininkėmis Egle Karpavičiūte and Egle Ulcickaite (Rooster Gallery); Deimantu
Narkevičiumi, Lolita Jablonskiene, dailės galerijos „Vartai“ atstovėmis Nida Rutkiene ir Vitalija Jasaite. Ypatingai produktyvi kelionė. Kuratorė
nori toliau gilintis į Lietuvos šiuolaikinio meno sceną ir planuoja atvykti į Lietuva 2014 metais.
2013-10-18/20 Rupert galerijos direktorius Juan de Nieves lankėsi FRIEZE meno mugėje, susitiko su Alessio Antoniolli, Gasworks Director,
Vincent Honoré, Director David Robers Art Foundation, Maribel López, vice-director of ARCO, Madrid, Susie Guzman, director Peter Freeman
Gallery, New York

VIZITAI
Kultūros viceministro Dariaus Mažinto vizitas Londone
2013 m. gruodžio 1-3 d.
Dalyvavimas Litvakų dienose 2013
Susitikimai:
- Barbican menų programos direktorė Louise Jeffreys (pokalbio metu apsikeista informacija apie mūsų prioritetus. Konkrečių įsipareigojimų
nebuvo, direktorė patarė bendrauti tiesiai su programų vadovais)
- V&A kuratorė Marta Weiss ir Kate Bellamy, National and International vadovė (susitikimo metu susipažinome su lietuvių fotografų
(A.Sutkaus, A. Macijausko ir kitų menininkų darbais, kurie yra kolekcijoje. Kalbėjomės apie galimybę V&A specialistų atvykimu į Vilnių arba
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-

-

mūsų specialistų dalyvavimą „V&A seminare“ čia Londone. Muziejus yra suinteresuotas bendradarbiauti ir mes turėtume kreiptis su
konkrečiais pasiūlymais. Tai įvertinę jie pasakys kainą ir turinį. Britai edukacinėje srityje yra sukaupę ypatingai didelę patirtį, tai galėtų būti
įdomu ir naudinga.)
Chris Cotton, Chief Executive of the Royal Albert Hall (kalbėjome apie organizacijos struktūrą ir galimybes, Royal Albert Hall galima
išsinuomoti, patekti į programą yra sudėtinga, dėl didelio vietų skaičiaus organizatoriai nerizikuoja ir nežinomų atlikėjų paprastai nekviečia)
Royal Opera House Christopher Millard, Director of Press and Communications (kalbėjomės apie bendradarbiavimo galimybes, tačiau nieko
konkretaus nepavyko susitarti, nes Christopher Millard siūlo bendradarbiauti per http://www.opera-europa.org/. Vienintelė reali galimybė
bendradarbiauti - tiesioginis kontaktas su Lietuvos Nacionaliniu operos ir baleto teatru.
Su Tate Modern kuratore Juliet Bingham kalbėjomės apie bendradarbiavimo galimybes. Juos sudomino Rupert. 2014 m. kviesime kuratorę į
Lietuvą.

Kiti kultūriniai įvykiai, renginiai ir pastebėjimai:
Svarbus metų įvykis Raimundo Malašausko kuruota paroda Fusiform Gyrus Lisson galerijoje
http://www.lissongallery.com/exhibitions/fusiform-gyrus
Video: http://www.youtube.com/watch?v=t7Cw4MkGSTQ
Martynas Levickis šiais metais susilaukė ypatingo dėmesio JK spaudoje, televizijoje ir radijuje. Kitais metais Martynas Levickis koncertuos
Jungtinėse Amerikos Valstijose kartu su David Garrett.
Susitarta su Birmingemo IKON galerija dėl menininko Žilvino Kempino parodos 2015 metų pavasarį. 2014 metais bus pradedami pasiruošimo
darbai – menininko kelionė į Birmingemą, paraiškos finansavimui.
Šiais metais vyko ypatingai produktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriumi (Gintaru Česoniu ir Ieva
Meilute Svinkūniene), David Drake (Ffotogallery) ir Malcolm Dickson (Street Level Gallery). Lietuvos fotografija buvo labai plačiai pristatyta
Velse ir Škotijoje.
2018 metais Baltijos šalys prisistatys Londono knygų mugėje, su Estijos ir Latvijos kultūros atašė pradėjome glaudų bendradarbiavimą šios
programos įgyvendinimui. 2014 metais planuojamas priėmimas prieš Londono knygų mugę.
Iš uždaromos Bradfordo sinagogos Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui per ambasadą perduoti maldynai hebrajų kalba bei kiti leidiniai
išleisti Vilniuje nuo XIX amžiaus pabaigos iki 1939, viso 6 dėžės. Juos perdavė Albert King (Joint Warden & Winding Up Committee Bradford
Hebrew Congregation).
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KOMANDIRUOTĖS REGIONUOSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Edinburgas - Edinburgo džiazo festivalis (2013-07-24/25)
Birmingemas – Tarptautinis Birmingemo džiazo festivalis (2013-07-09)
Glazgas – Lietuvių fotografijos sezono atidarymas (2013-08-09/10)
Vilnius – Vilniaus Muzikos savaitė / Stewart Collins (2013-09-06/08)
Vilnius – Festivalis SIRENOS / Orla Flanagan (2013-09-26/30)
Kardifas – Koncertas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga „Celebrating Europe“ (2013-10-01)
Edinburgas - Koncertas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga „Celebrating Europe“ (2013-10-03/04)
Kardifas – Kauno šokio teatro AURA apsirodymas (2013-10-15/16)
Glazgas ir Irvinas - Lietuvių fotografijos sezono II dalis (2013-10-19/21)

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)
Perduodami atskirai, skaitmenine forma.
V. Pastabos ir pasiūlymai
Dėl kuratorių tiriamųjų kelionių:
Džiaugiuosi, kad ateityje turėsime daugiau galimybių pakviesti kuratorius ir festivalio direktorius į Lietuvą ir supažindinti juos su vietos meno scena.
Kaip patirtis rodo, tokia investicija padeda priartėti prie didžiųjų svarbiausių meno institucijų. Jungtinės Karalystės kontekste didžiausias potencialas
galėtų būti šiuolaikinio meno srityje. Tarptautiniu mastu Lietuvos šiuolaikinio meno lygis yra gan aukštas, nemažai JK meno profesionalų, kaip antai
Tate Liverpool direktorius Francesco Manacorda, Tate Modern kuratorė Kasia Redzisz, CCA-Glasgow direktorius Francis Mckee, Lisson galerijos
kuratorė Silvia Sgualdini, IKON galerijos direktorius Jonathan Watkins ir kiti, bendrauja su Lietuvos šiuolaikinio meno institucijomis bei kuratoriais.
Dideliems projektams reikia laiko, skuboti sprendimai, o ypač svarbiausiose meno institucijose, nepraktikuojami. Kuratorių tiriamosios kelionės yra be
galo svarbios ilgalaikiam bendradarbiavimui išvystyti ir tarptautinio tinklo plėtimui.
Muzikos srityje norėtųsi daugiau specializuotų 3-4 dienų Lietuvių atlikėjų programų („Show case“). Pvz. klasikinės muzikos festivaliai - kaip Šv.
Kristoforo vasaros, Pažaislio ir kiti festivaliai - vyksta bene visą vasarą, todėl klasikinės muzikos festivalių kuratorių ir vadovų kvietimas netenka
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prasmės, nes jie gali išvykti tik trumpam laikui. Išimtys daromos, jei domimasi išskirtinai vienu projektu. Vilniaus muzikos dienos yra gera pradžia
tokiai praktikai, tačiau jos kol kas apsiriboja pop muzikiniu žanru.
Teatro srityje turime puikią Sirenų festivalio lietuviškų pasirodymų programą. Šiais metais festivalyje lankėsi Braitono festivalio prodiusere Orla
Flaganan. Ji pastebėjo, kad dauguma spektaklių būtų per ilgi ir per brangūs (dėl aktorių skaičiaus). Teatro tradicija yra šiek tiek kitokia nei Lietuvos,
be to, kiekvienas festivalis kreipia dėmesį į režisieriaus savo šalyje žinomumą. Publika nėra žingeidi, todėl reikalingi žinomi vardai. Nepaisant to,
toliau palaikau ryšį su teatro festivalių kuratoriais, taip pat ir su Barbican.
Akademinė ir grožinė literatūra:
Artėjant Baltijos šalių prisistatymui Londono knygų mugėje, reikėtų sustiprinti lietuvių literatūros leidybą anglų kalba. Verstinė literatūra Jungtinėje
Karalystėje yra nepopuliari, todėl surasti leidyklas yra ypatingai sunku. Tos kurios sutinka bendradarbiauti tikisi nemažos finansinės paramos. Viena iš
opiausių problemų – vertimai į anglų kalbą. Turime daug leidinių, kurių kalbos kokybė neatitinka standartų. Vienas tokių pavyzdžių yra A. Eidinto,
A. Bumblausko, A. Kulakausko, M.Tamošaičio sudarytos knygos „Lietuvos istorijos“ nekokybiškas vertimas į anglų kalbą, dėl kurio jau esame gavę
nemažai pastabų iš britų. Šią problemą turime spręsti Lietuvoje, galbūt bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija?
Dėl viešosios diplomatijos projektų:
Šiais metais teko intensyviai koordinuoti ambasados inicijuotus renginius. Neabejoju dėl jų reikalingumo diplomatijai, tačiau reikia pažymėti, kad
tokių projektų organizavimas reikalauja didžiulių pastangų ir laiko resursų. Jungtinės Karalystės žiniasklaida apie tokius renginius nerašo, juose
susirenka ambasados sąrašuose esantys asmenys - dažniausiai diplomatai, politikai, lietuvių bendruomenės atstovai, žmonės, kurie vienaip ar kitaip jau
yra susiję su Lietuva. Į tokius koncertus labai sudėtinga pasikviesti festivalių prodiuserius ir pritraukti naujų žmonių, todėl šiuo atveju abejočiau dėl
adekvataus rezultatų ir laiko, skirto projekto įgyvendinimui, santykio. Vienas efektyviausių būdų būti matomiems – bendradarbiauti su JK
institucijomis ir festivaliais, kurie turi savo viešųjų ryšių tinklus, stiprias profesionalias komandas ir aukštą meninį lygį. Nėra lengva pakliūti į jų
programas, todėl labai daug laiko reikia skirti tinklų kūrimui („networking“), susitikimams su festivalių ir organizacijų vadovais, kuratoriais, aktyviai
dalyvauti vietinės kultūros scenoje.
Globalios Lietuvos iniciatyva:
Šiais metais kuratorė Barbora Grigaliūnaitė pristatė JK gyvenančių menininkų parodą “Point of view”. Šis projektas subūrė Londone kuriančius
menininkus. Poreikis susipažinti ir bendrauti yra. Šiuo metu su grupele menininkų ir kuratorių diskutuojame, kaip suburti šią didelę meninę
bendruomenę virtualiu būdu.

__________________
(parašas)

Rita Valiukonytė
(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.

