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(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)

2013 m.
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.
Sisteminis skirtumas tarp JAV ir Europos – JAV kultūros laukas yra veik išimtinai rinkos sąlygomis veikianti sistema. Sistema, kuri organizuota
horizontaliai. JAV nėra Kultūros ministerijos ar institucijos vykdančios kultūros būvio ir/ar sklaidos administravimo, koordinavimo ir finansavimo
funkcijas. Kultūrinės institucijos (išskyrus iš Federalinio biudžeto finansuojamą Vašingtone įsikūrusį Smithsonian institutą) veikia atviroje
konkurencinėje rinkoje – kai kurios institucijos iš dalies yra dotuojamos atskirų teritorinių savivaldų (ne federalinės valdžios), remiamos privataus
korporacinio kapitalo (tai lemia ilgametė kultūros rėmimo tradicija ir kultūrą remiančioms įmonėms taikomos mokestinės lengvatos) ir savanoriškos
bendruomenės narių donorystės (narystės mokestis) dėka.
Tai sąlygoja kultūros institucijų orientaciją pragmatine ir turinio prasme į: a) patrauklius „kasinius“ projektus; b) atpažįstamus, tarptautinę
reputaciją ir simbolinį kapitalą turinčius projektus; c) išorinį finansavimą „atsinešančius“ projektus. Kiti svarbūs aspektai: a) griežtas veiklos
planavimas (veiklos planai neretai sudaromi dešimtmečiui į priekį); b) „visaapimantis sąmatinimas“ – iki menkiausios smulkmenos sudaromas ir
paskaičiuojamas renginio biudžetas (išlaidos-pajamos=pelnas).
Paradoksalu yra tai, kad dėl JAV veikiančios realios kultūrinės rinkos situacijos (kuomet vertikalus dotavimas neveikia ir todėl neįtakoja rinkoje
veikiančių subjektų) – JAV rinkoje kotiruojami kultūriniai produktai įgauna globaliai kotiruojamo produkto statusą. Įsitvirtinimas JAV kultūrinėje
rinkoje vertybine, pragmatine, propagandine ar savos valstybės įvaizdžio kūrimo prasme – tampa daugelio užsienio šalių siekiamybe. Todėl kiekvienai
šaliai tenka konkuruoti dėl JAV kultūrinių institucijų dėmesio.
Konstatuotina, kad, deja, Lietuva ir Lietuvos kultūra JAV nežinoma. Iki šiol nebuvo kryptingai veikiama ar netgi mėginama sudominti ir pristatyti
Lietuvos kultūrą nuomonę formuojančiose JAV institucijose. Plačiau JAV žinomos ar atpažįstamos tik pačiose Jungtinėse Valstijose kūrusios ar iki
šiol kuriančios lietuvių kilmės personalijos (J. Mačiūnas, J. Mekas ir kt.) ar iš Lietuvos kilę žydų kilmės menininkai (Ch. Sutinas, Ben Shahnas ir kt.).
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Bet, vėlgi, jokia konkreti Lietuvos kultūros sritis nėra įgavusi „prekės ženklo“ statuso (kaip pvz. Lietuvos teatras ar Lietuvos šiuolaikinis menas
Europoje).
Kita išskirtinė JAV ypatybė – didelė, organizuota ir ilgas egzilines tradicijas turinti JAV lietuvių bendruomenė. Bendruomenė kultūriškai aktyvi,
bet aktyvumas ir kultūrinė veikla specifinio pobūdžio – išimtinai bendruomeninė, etniškai orientuota ir, dažniausiai, proginė. Bendruomenės rengiami
renginiai skirti bendruomenės poreikiams tenkinti ir nepasiekia (nes programiškai nesiekia) platesnės JAV auditorijos.

Strategijos:
-

aktyvumas ir iniciatyvumas siekiant sudominti JAV kultūros institucijas Lietuvoje (arba užsienyje gyvenančių lietuvių) kuriamais kultūriniais
produktais;
natūrali Lietuvos (arba užsienyje gyvenančių lietuvių) kultūrinių produktų skvarba į JAV institucijų vykdomas programas;
aktyvus dalyvavimas ir įsitvirtinimas ES atstovybės JAV inicijuojamų ar įgyvendinamų programų ir projektų formatuose; bendradarbiavimas
rengiant bendrus regioną pristatančius projektus su Baltijos ir Šiaurės Europos šalimis;
Amerikos lietuvių bendruomenė įtraukimas į Lietuvai strategiškai svarbų šiuolaikinės Lietuvos kultūros pristatymą JAV.
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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
1. Dokumentinio filmo
„Kaip mes žaidėme
revoliuciją“ peržiūra ir
susitikimas su režisiere
Giedre Žickyte

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data
Sausio 16 d.,
LR Ambasada Vašingtone

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai
Režisiere Giedrė Žickytė

2. Ciklas “Muzikiniai
susitikimai LR
Ambasadoje Vašingtone
”: smuikininkės Editos
Orlinytės ir pianisto
Rimanto Vingro koncertas

Vasario 1 d.,
LR Ambasada Vašingtone

Edita Orlinytė, Rimantas
Vingras

3. . ariaus ir S.Girėno
transatlantinio skrydžio
80-ųjų metinių minėjimas:
susitikimas su Gražina
Sviderskyte

Kovo 6 d.
LR Ambasada Vašingtone

Gražina Sviderskytė

4. Nacionalinio muziejaus
Lietuvos idžiosios
Kunigaikštystės valdovų
rūmai direktoriaus
pavaduotoja dr. Jolantos
Karpavičienės
dalyvavimas seminare
„Pasaulinio lygio
kultūrinės institucijos
kūrimas ir vystymas“

Kovo 11-13 d.
žono F. Kenedžio
centras ir DeVos meno
vadybos institutas,
Vašingtonas

dr. Jolanta Karpavičienė

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
Filmo pristatyme dalyvavo Vašingtono
lietuvių bendruomenė, JAV Valstybės
departamento atstovai ir užsienio šalių
diplomatai.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius
70

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu
http://www.lrytas.lt/-13587622311357981482fotomenininko-v-luckaus-sukak%C4%8Diaifilmas-monografija-paroda.htm
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-22rezisiere-g-zickyte-jav-kuria-dokumentini-filmaapie-fotomenininka-v-lucku/94092
draugas.org/key/2013/02-092 1
RA GAS.pdf

Šiuo koncertu inicijuotas ir pradėtas
2013 m. LR ambasadoje JAV
įvyksiantis koncertų ciklas “Muzikiniai
susitikimai ambasadoje”, kurio metu
Vašingtono publikai bus pristatomi
Lietuvos atlikėjai ir kompozitoriai.

100

ariaus ir S.Girėno transatlantinio
skrydžio 8 -ųjų metinių minėjimas
proga įvykusio susitikimo metu
pristatytas žurnalistės, pilotės ir
istorikės Gražinos Sviderskytės
vykdomas „Lituanicos“ skrydžio
tyrinėjimas.

40

http://www.urm.lt/index.php?2917962609

Seminaras skirtas naujų ir besikuriančių
kultūros institucijų vadovams.
Seminaro metu įvyko specializuotos
paskaitos ir mokymai strateginio
planavimo, administravimo, išorinio
finansavimo paieškos, marketingo,
žmogiškųjų išteklių ir finansinių
sistemų valdymo klausimais. Seminarus
ir mokymus vedė vienos didžiausių
JAV kultūros institucijų žono F.
Kenedžio centro ir eVos meno
vadybos instituto vadovai.

-

-
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5. Vito Luckaus (19431987) fotografijų paroda
„Improvizuojant
pantomimą“

Kovo 14 d.
LR Ambasada Vašingtone

Prof. Vytautas
Landsbergis

6. Nacionalinio muziejaus
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų
rūmai direktoriaus
pavaduotojos dr. Jolantos
Karpavičienės susitikimas
su Vašingtono lietuvių
bendruomenės atstovais

Kovo 14 d.
LR Ambasada Vašingtone

dr. Jolanta Karpavičienė

7. Gabrieliaus Aleknos
koncertas

Gegužės 26 d.
Nacionalinėje meno
galerijoje Vašingtone

Gabrielius Alekna

Parodoje eksponuojamas 1971-1973
metais sukurtas ciklas „Improvizuojant
pantomimą“, kuris sovietmečiu buvo
eksponuotas tik vieną kartą Nidoje
vykusioje neoficialioje vienos dienos
parodoje. 2013 m. pabaigoje
Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje
organizuojama pirma išsami Vito
Luckaus retrospektyva.
Mokslininkė pristatė Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių rezidencijos Vilniuje
atkūrimo idėją. Aptarė ir vaizdinės
medžiagos pagalba pristatė vykusių
archeologinių tyrimų mokslinę vertę;
papasakojo apie unikalius ir naujus
faktus, kuriuos sukaupė Lietuvos
mokslininkai, sistemingai tirdami
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
rezidencijos raidą ir kultūros paveldą.
Prestižinėje Nacionalinės meno
galerijos Vašingtone salėje vykusio
koncerto metu G. Alekna atliko garsios
Lietuvos ir Lenkijos muzikų dinastijos lietuvių kompozitoriaus ir pianisto
Vytauto Bacevičiaus ir jo sesers, lenkų
kompozitorės ir smuikininkės,
Grażynos Bacewicz kūrinius.
Gabrieliaus Aleknos koncertas
Nacionalinėje meno galerijoje
Vašingtone – Europos Sąjungos
kultūros mėnesio JAV programos dalis.

Atidaryme
dalyvavo apie
200.
Viso lankytojų:
22 (įskaitant
Open House
renginį).

http://lens.blogs.nytimes.com/2013/04/17/rescuin
g-a-photo-prince-from-obscurity/

80

-

250

http://www.euintheus.org/events/polandgabrielius-alekna-pianist-bacevicius-vs-bacewiczone-family-different-paths/

http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/-thenew-york-times-vaduoja-lietuvi-isuzmarsties/154748

http://www.washington.mfa.gov.pl/en/bilateral_c
ooperation/cultural_cooperation/a_piano_recitalbacewicz_nga?printMode=true
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8. LTextile: Lietuvos
šiuolaikinės tekstilės
paroda

Gegužės 17 – rugpjūčio
18 d.
ArtAlliance muziejus
Filadelfija

Laima Oržekauskienė,
Eglė Ganda Bogdanienė,

Pirmasis Lietuvos pirmininkavimo ES
Tarybai pristatymo programos renginys
JAV.
Inauguracinis šiais metai Filadelfijoje
įvyksiančio Lietuvos kultūrą
pristatančio renginių ciklo renginys.

Atidaryme
dalyvavo apie
370.
Viso lankytojų: 5
500.

Birželio 11 – lapkričio 4
d. LR Ambasada
Vašingtone

-

Parodoje eksponuojamos 1964-2013
metais sukurtos fotografijos.
Šia paroda pradėtas Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai metu LR
Ambasadoje Vašingtone įvyksiančių
parodų ciklas.

http://nitephotosocial.smugmug.com/Events/ArtCultural/May-17-2013-LTextile-atthe/29502022_NbTrL7#!i=2521131054&k=C5sb
xZD

Atidaryme
dalyvavo apie 70.
Viso lankytojų:
700.

11. Laimos Jonutytės
(mecosopranas) ir Vilijos
Naujokaitienės
(fortepijonas) koncertas.

Liepos 8 d. Skandinavijos
namai Niujorke

Liepos 9 d. „Art Alliance
Philadelphia“ meno centre

Laima Jonutytė ir
Vilija Naujokaitienė

Laima Jonutytė ir
Vilija Naujokaitienė

Koncerto metu skambėjo alios
Kairaitytės, Algimanto Bražinsko,
Enrico Toselli, Louis Guglielmi,
Richard Rodgers, Georges Bizet,
Gioachino Antonio Rossini, Leonard
Bernstein ir Jerome Kern kūriniai
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.
„

http://www.ludosegersphotography.com/p131101
999
http://www.pilotas.lt/index.php/lt/pulsas/item/250
5-%C4%8Dikaga-jav-lietuva/akezioretrospektyvin%C4%97-parodava%C5%A1ingtone?tmpl=component&print=1
http://www.anglija.lt/straipsniai/naujienos/lietuvi
ai_pasaulyje/vasingtone_fotografo_a_kezio_kury
bos_retrospektyva.html

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.

10. Laimos Jonutytės
(mecosopranas) ir Vilijos
Naujokaitienės
(fortepijonas) koncertas.

http://pinterest.com/artalliance/currentexhibition-ltextile/
http://www.phillyfunguide.com/event/detail/4408
85383/LTextile_Contemporary_Textiles_from_Li
thuania

Parodoje pristatyti šie menininkai:
Laima Oržekauskienė, Eglė Ganda
Bogdanienė, Vita Gelūnienė, Monika
Žaltauskaitė-Grašienė, Grupė Try
(Vladas aškevičius, Aleksas Gailieša,
Audrius Lašas), Lina Jonikė, Severija
Inčirauskaitė – Kriaunevičienė, Jūratė
Petruškevičienė, Žydrė Ridulytė, Jurga
Šarapova
9. Algimanto Kezio
retrospektyvinė paroda
„Čikaga, JAV, Lietuva“

http://www.philartalliance.org/exhibition/ltextilecontemporary-fiber-from-lithuania/

160

http://ny.mfa.lt/index.php?4007113542

120

http://www.philartalliance.org/event/mezzosoprano-laima-jonutyte/
http://albfor.wordpress.com/2013/07/10/jul-92013-the-art-alliance-laima-jonutyte-lithuanianmezzo-soprano/
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12. Laimos Jonutytės
(mecosopranas) ir Edvino
Minkštimo (fortepijonas)
koncertas.
1 . Parodos „Lietuva
pašto siuntoje“ atidarymas
LR Prezidentės alios
Grybauskaitės vizito JAV
metu

Liepos 16 d. LR
ambasadoje Vašingtone

Laimos Jonutytė ir
Edvinas Minkštimas

„

200

http://usa.mfa.lt/index.php?2309400337

Rugsėjo 1 d.
LR Ambasada Vašingtone

-

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.

300

http://alkas.lt/2013/09/01/lietuvos-prezidenteiteike-pirmoku-pasus-jav-gyvenanciu-lietuviuvaikams/

14. Koncertas skirtas
Lietuvos žydų genocido
aukų atminimo dienai ir
Vilniaus geto likvidavimo
70-sioms metinėms
atminti.

Rugsėjo 17 d.
LR Ambasada Vašingtone

15. Koncertas skirtas
Lietuvos žydų genocido
aukų atminimo dienai ir
Vilniaus geto likvidavimo
70-sioms metinėms
atminti.

Rugsėjo 18 d. Saint
Peter’s Church, Niujorkas

http://www.president.lt/lt/prezidento_veikla/vizita
i/uzsienyje/2013_m._rugpjucio_30d.__rugsejo_1_d._lietuvos_respublikos_prezidente_
dalia_grybauskaite_darbo_vizitu_lankesi_jav.htm
l

Judita Leitaitė
(mecosopranas), Rūta
Mikelaitytė-Kašubienė
(pianistė)

Tradicinis LR ambasadoje Vašingtone
vykstantis Vilniaus geto likvidavimo
metinių minėjimo sukakties koncertas,
kuriame dalyvauja žydų ir lietuvių
bendruomenės, JAV politikai ir
Vašingtone įsikūrusių diplomatinių
atstovybių atstovai. Pasisakė ir žydų
genocido aukas pagerbė LR Seimo
pirmininkas Vydas Gedvilas, prof.
Vytautas Landsbergis ir LR Seimo
narys Emanuelis Zingeris.

200

http://usa.mfa.lt/index.php?2501220357

Judita Leitaitė
(mecosopranas), Rūta
Mikelaitytė-Kašubienė
(pianistė)

Tradicinis LR konsulate Niujorke
vykstantis Vilniaus geto likvidavimo
70-ųjų metinių minėjimo sukakties
koncertas, kuriame dalyvauja žydų ir
lietuvių bendruomenės, JAV politikai ir
Niujorke įsikūrusių diplomatinių
atstovybių atstovai.

200

http://ny.mfa.lt/index.php?3403763024
http://www.nylithuanian.org/nuotraukos.html?sid
=1&gid=152
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16. „Šiuolaikinės
Lietuvos vaikų knygų
iliustracijos“

Rugsėjo 19 – spalio 19 d.
„Friends Select“ mokykla,
FIladelfija.

-

Eksponuoti Kęstučio Kasparavičiaus,
Stasio Eidrigevičiaus, Laisvydės
Šalčiūtės, Mariaus Jonučio, Eglės
Gelažiūtės-Petrauskienės, Rimanto
Rolios, Ievos Babilaitės, Linos
ūdaitės, Rasos Joni, Karolio
Strautnieko ir Nomedos Marčėnaitės
kūriniai.

1000

http://www.friendsselect.org/news/item/index.aspx?pageaction=Vie
wSinglePublic&LinkID=285&ModuleID=59
http://usa.mfa.lt/index.php?1155759006
http://lithuanianfestival.com/

„Lietuvos dienų“ Filadelfijoje renginys.

17. Simonos Smirnovos
koncertas "Euro Night"

18. Paroda „Lietuva pašto
siuntoje“ ir Mariaus
Jovaišos fotografijos iš
ciklo „Neregėta Lietuva“,

Rugsėjo 27 d.
Prancūzijos ambasados
JAV „La Meson
Francais“

Simona Smirnova

Rugsėjo 17 d.
Pasaulio banko būstinė
Vašingtone

-

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.
Tradicinis ES diplomatinių atstovybių
JAV renginys "Euro Night“. Šiame,
gausiai lankomame ir išskirtinio
dėmesio tarp Vašingtono gyventojų
susilaukiančiame renginyje, savo šalių
istoriją, kultūrą ir kulinarines tradicijas
pristatė ES atstovybės ir ES valstybių
narių ambasadų Vašingtone atstovai.
Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai
skirtas renginys pagrindinėje Pasaulio
banko būstinės Vašingtone salėje.
Parodą atidarė LR Seimo pirmininkas.

2500

http://www.meetup.com/cultureclub/events/1373
49522/
http://usa.mfa.lt/index.php?2562338391

22 000

http://www.lithuaniatribune.com/51191/interactiv
e-unesco-exhibition-lithuania-in-the-mail-parcelopened-at-the-world-bank-201351191/
http://usa.mfa.lt/index.php?3760002795

19. Šiuolaikinio meno
projektas „East Flux“.

Rugsėjo 1 – spalio 4 d.
Kolumbijos universiteto
Architektūros, planavimo
ir saugojimo mokyklos
laboratorija Studio-X,
Niujorkas

Audrius Pocius,
Gediminas Akstinas,
Viktorija Rybakova,
Karolis Kaupinis ir
Robertas Narkus

Projekte pristatyti jauniausios kartos
menininkų anksčiau sukurti bei per
rezidencijos Niujorke laikotarpį
įgyvendinti kūriniai.
Parodos veikimo metu vyko pranešimų
ir pokalbių programa, kurioje Lietuvos
(menininkai, kuratoriai ir teoretikai
pristatė Lietuvos šiuolaikinį meną.

1 800

http://events.gsapp.org/event/fast-flux

8
20. [six chairs]
BOOKS šiuolaikinio
meno knygyno
(Kaunas) dalyvavimas
Niujorko meno knygų
mugėje

Rugsėjo 18-24 d.

21. Filmų programa
„Kino inkliuzai“

Rugsėjo 2 d.
International House kino
centras, Filadelfija

Niujorko meno knygų
mugė (New York Art
Book Fair), MoMa PS1

Mindaugas Bundza ir
Justina Zubaitė

-

Lietuvos kūrėjai pristatyti garsiojoje
Niujorko meno knygų mugėj, kuri vyko
vienoje didžiausių JAV šiuolaikinio
meno institucijų MoMa PS1. Meno
knygų mugėje buvo instaliuotas ir
eksponuojamas [six chairs] BOOKS
knygyno satelitas – interaktyvus knygų
ir šiuolaikinio meno objektų
ekspozicinis modulis.
Parodyti suskaitmeninti ir restauruoti
septyni ryškiausi XX a. Lietuvos
dokumentinio kino filmai: „Neregių
žemė“ (rež. A. Stonys), „Senis ir žemė“
(rež. R. Verba), „Laikas eina per
miestą“ (rež. A. Grikevičius),
„Šimtamečių godos“ (rež. R. Verba),
„Kelionė ūkų lankomis“ (rež. H.
Šablevičius), „Juoda dėžė“ (rež. A.
Maceina, 1994) ir „ ešimt minučių
prieš Ikaro skrydį“ (rež. A. Matelis). „

4 000

60

http://ihousephilly.org/events/european-cinemacinematic-inclusions/
http://lithuanianfestival.com/

Lietuvos festivalio“ Filadelfijoje
renginys.

22. LTextile: Lietuvos
šiuolaikinės tekstilės
paroda

23. NI&CO („Naujų idėjų
kamerinis orkestras")
koncertas.

Spalio 11 – lapkričio 9 d.
Čiurlionio galerija
(Jaunimo centras), Čikaga

Spalio 26 d.
LR ambasada JAV

-

Kamerinis orkestras
NI&CO: Augusta
Jusionytė, alia Simaška,
Julia Ivanova, Justas
Kulikauskas, David
unčius, Auris Galvelis,
dirigentas ir
kompozitorius Gediminas
Gelgotas

Gegužės 17 – rugpjūčio 18 d.
ArtAlliance muziejuje Filadelfijoje
eksponuota paroda pristatyta lietuvių
bendruomenei Čikagoje
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.
Koncertas organizuotas kartu su
Europos Sąjungos atstovybe JAV.
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.

Atidaryme
dalyvavo apie
120.
Viso lankytojų:
800.

http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Lietuvos_siuolaikin
es_tekstiles_paroda_C/3990/1

200

http://lithuaniatribune.com/55364/eupresidencys-half-term-celebrated-in-washingtonwith-an-extraordinary-performance-by-nico201355364/
http://usa.mfa.lt/index.php?3496680561
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24. Lietuviškų filmų
programa “Washington
West film festival”

25. “Šiuolaikinės
Lietuvos vaikų knygų
iliustracijos“ paroda
„Kids Euro“ festivalio
metu

Spalio 25 d. Reston Bow
Tie Cinemas, Restonas,
Virdžinija

Vilniaus tarptautinio kino
festivalio „Kino
pavasaris” lietuviškų
filmų programos
sudarytoja Justė Zavišaitė.

Spalio 16-lapkričio 25 d.
Martino Liuterio Kingo
biblioteka, Vašingtonas

Kęstutis Kasparavičius

2 1 m. “Washington West film
festival“ išskirtinė viešnia – šiuolaikinio
Lietuvos kino programa. Festivalyje
parodyti filmai: „Plaukikė” (rež.
Gabrielė rbonaitė), „Kaltė” (rež. Reda
Bartkutė), „Bomba” (rež. Robertas
Nevecka), „Solidarumas” (rež. ustin
Brown), „Kalifornija” (rež. Tomas
Vengris). Atskirame seanse
pademonstruotas JAV lietuvio Mariaus
Markevičiaus režisuota dokumentinė
kino juosta „Kita svajonių komanda“.
Tradicinis „Kids Euro“ festivalis, kurio
metu pristatomi vaikams ir paaugliams
skirti renginiai iš 28-erių Europos
Sąjungos narių valstybių. Festivalis
rengiamas įvairiose Vašingtono
kultūros institucijose. Parodoje
eksponuoti Kęstučio Kasparavičiaus,
Stasio Eidrigevičiaus, Laisvydės
Šalčiūtės, Mariaus Jonučio, Eglės
Gelažiūtės-Petrauskienės, Rimanto
Rolios, Ievos Babilaitės, Linos
ūdaitės, Rasos Joni, Karolio
Strautnieko ir Nomedos Marčėnaitės
kūriniai.

200

http://wwfilmfest.com/films/foreign-filmspotlight-lithuania

12 000+

http://kidseurofestival.org/

140

http://kidseurofestival.org/kestutis-kasparavicius/

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.
26. Kęstučio
Kasparavičiaus
meistriškumo klasės
„Kids Euro“ festivalio
metu

Meistriškumo klasės
Vašingtone:
Spalio 17 d. :
- Garfield Elementary
School
- Thomson Elementary
School
Spalio 18 d. :
- Mundo Verde Public
Charter School
Spalio 19 d. :
Hill Center

Kęstutis Kasparavičius

Pirmą kartą Lietuvos dailininko
(Kęstučio Kasparavičiaus) piešinys
pasirinktas oficialiu festivalio logotipu.
Šiųmečio „Kids Euro“ festivalio
patronas ir vienas pagrindinių rengėjų –
Europos Sąjungos Tarybai
pirmininkaujančios Lietuvos
Respublikos ambasada Vašingtone.
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.

http://kidseurofestival.org/
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27. „Psilikono“ teatro
spektaklis „Šiltnamio
istorijos“
„Kids Euro“ festivalio
metu

28. Antano Sutkaus
fotografijų paroda „JeanPaul Sartre ir Simone de
Beauvoir Lietuvoje“.

Lapkričio 2 d.
- „Palisades“ bibliotekoje
Vašingtonas;
Lapkričio 4 d.
- Kenedžio centras,
Vašingtonas,
Theatre Lab salė
Lapkričio 5 d.
- Prancūzijos ambasados
kultūros centras „La
Maison Française“,
Vašingtonas
Lapkričio 4 d.
Europos Sąjungos
atstovybė JAV
Vašingtone

Auksė Petrulienė ir
Darius Petrulis

„Psilikono“ teatro spektaklis „Šiltnamio
istorijos“ buvo specialiai sukurtas „Kids
Euro“ festivaliui. Spektaklis parodytas
prestižiniame Kenedžio centre
Vašingtone.

400

Spektaklio Kenedžio centre įrašas:
http://www.kennedycenter.org/explorer/videos/?id=M5643
Festivalio programa: http://kidseurofestival.org/

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.

-

Tai pirmoji ES atstovybėje Vašingtone
surengta meno paroda.
Parodą atidarė Europos Sąjungos
ambasadorius Vašingtone João Vale de
Almeida.

Atidaryme
dalyvavo apie 60.
Viso lankytojų:
apie 1400.

http://usa.mfa.lt/index.php?1106278364

50

http://www.euintheus.org/videos/conversationsin-culture-a-lively-discussion-about-lithuanianart/
http://www.youtube.com/watch?v=Hujmk0TDW
XE

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.

29. ES atstovybės JAV
Vašingtone programa
„Pokalbiai apie kultūrą“

Lapkričio 4 d.
Europos Sąjungos
atstovybė JAV
Vašingtone

Kęstutis Kuizinas

Oficialios ES atstovybės JAV
Vašingtone programos „Pokalbiai apie
kultūrą“ - metu K. Kuizinas skaitė
paskaitą ir pristatė šiuolaikinį Lietuvos
meną.
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.
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30. Lietuva - Filadelfijos
meno muziejaus mugės
„Craft Show“, viešnia

1. Eglės eltuvaitės
paskaita „Lietuvos
fotografija“

Lapkričio 7-10 d.
Convention Center,
Fildelfija

Lapkričio 7
Print Center, Filadelfija

Keramikai aiva Ložytė,
Rūta Šipalytė, Nomeda
Marčėnaitė, ainius
Strazdas, tekstilininkės
„Baltos kandys“,
anguolė Brogienė,
Severija InčirauskaitėKriaunevičienė, Indra
ovydėnaitė, juvelyrai
gnė Blažytė, anas
Tamašauskas, Laura
ailidėnienė, Tadas
Deksnys, Ingrida Didika,
Darijus Gerlikas, Sandra
Malaškevičiūtė, Šarūnė
Vaitkutė, ainius Narkus,
stiklo menininkai
Viktoras ailidėnas,
Remigijus Kriukas, Lina
Austė, odininkės Virginija
Giniotyte, Dalia Marija
Šaulauskaitė, Aušra
Petroškienė, baldininkė
Indra Marcinkevičienė,
popieriaus menininkas
Klaidas Navickas.

Pirmą kartą JAV tokiu dideliu mastu
buvo pristatytas Lietuvos taikomasis
menas. alyvauti mugėje atrinkti 23
menininkai, kuriantys juvelyriką,
keramiką, tekstilę, stiklo, odos
dirbinius, baldus. 37-ojoje „Craft
Show“ mugėje kiekvienas Lietuvos
menininkas pristatė savo ekspoziciją.
Mugėje veikė informacinis Lietuvos
stendas, kuriame buvo platinamas
Lietuvos prisistatymo katalogas bei
informacija apie Lietuvą.

Eglė eltuvaitė

Vienoje seniausių JAV institucijų
(įkurtoje 1907 m.) skaityta paskaita apie
Lietuvos fotografiją. Šioje institucijoje
2015 m. Planuojama surengti Lietuvos
šiuolaikinės fotografijos parodą.

18 000

http://pmacraftshow.org/category/guestartists/2013
http://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kultura/lietuva-filadelfijos-menomuziejaus-muges-craft-show-viesnia.htm

„Lietuvos dienų“ Filadelfijoje renginys
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.

„Lietuvos dienų“ Filadelfijoje renginys
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.

40

http://www.paperclips215.com/ai1ec_event/l
ecture-lithuanian-photography-in-the-20thand-21st-centuries-egledeltuvaite/?instance_id=
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32. Virginijos Vitkienės
paskaitos Filadelfijos
meno universitete, ir
Filadelfijos Konvencijų
centre,.

Lapkričio 7 ir 8 d.
Filadelfijos meno
universitetas,. Filadelfijos
Konvencijų centras.

Virginija Vitkienė

Tarptautines Kauno tekstiles bienales ir
VDU meno centro vadovės Virginijos
Vitkienės viešos paskaitos apie
šiuolaikinį Lietuvos taikomąjį meną
vyko Filadelfijos meno universitete..
Filadelfijos Konvencijų centre, kuriame
vyko „Craft Show“, Virginija Vitkienė
surengė viešus „Craft Show“
dalyvaujančių Lietuvos menininkų
kūrybos pristatymus.

80

http://www.uarts.edu/events/2013/11/lecture
-dr-virginia-vitkiene
http://www.49st.com/event/lecture-andhandcrafted-beer-a-tasting-event-at-thephiladelphia-museum-of-art-craft-show#info

.
„Lietuvos dienų“ Filadelfijoje renginys

33. „Psilikono“ teatro
spektaklis „Šiltnamio
istorijos“

34. Lietuvos šiuolaikinio
meno paroda „ idesnio
dalis“.

Lapkričio 8 d.
2 pasirodymai „Friends
Select“ mokykloje,
FIladelfija.

Auksė Petrulienė ir
Darius Petrulis

Lapkričio 8 d.
Katzen meno centre
(Amerikos universitetas),
Vašingtonas

Kęstutis Kuizinas

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.
„Lietuvos dienų“ Filadelfijoje renginys

180

http://lithuanianfestival.com/

4 500

http://www.newswise.com/articles/late-fallexhibits-bring-whimsy-political-intrigue-andculture-to-au-museum-at-katzen-arts-center

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.
Parodoje eksponuojami šiuolaikinių
Lietuvos menininkų - Aido Bareikio,
Gintaro idžiapetrio, Lauros
Garbštienės, Arūno Gudaičio, Kristinos
Inčiūraitės, onato Jankausko,
Patricijos Jurkšaitytės ir Mariaus
Puskunigio, Žilvino Kempino, Juozo
Laivio, ainiaus Liškevičiaus,
Mindaugo Lukošaičio, Raimundo
Malašausko, ariaus Mikšio, eimanto
Narkevičiaus, Mindaugo Navako,
Audriaus Novicko, Artūro Railos, Eglės
Rakauskaitės, Nomedos ir Gedimino
rbonų ir ariaus Žiūros kūrinių
skaitmeniniai atspaudai.
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.
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35. Kęstučio Vaiginio
kvarteto koncertai
Filadelfijoje

Lapkričio 8 d.
2 koncertai Filadelfijos
meno muziejuje „Menas
po 5-os valandos“ (Art
after 5) koncertų
programos metu

Kęstutis Vaiginis

Koncertavo lietuvio vadovaujamas ir
sudarytas kvartetas (Kestutis Vaiginis
(saksofonas), David Berkman
(pianinas), Ed Howard (kontrabosas) ir
Adam Cruz (mušamieji). Atliko K.
Vaiginio sukurtus kūrinius.

500

http://lithuanianfestival.com/

80

http://www.afi.com/silver/eushowcase/

200

https://usa.mfa.lt/index.php?101636033

„Lietuvos dienų“ Filadelfijoje renginys.
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV.

36. Režisierės Kristinos
Buožytės filmas
„Aurora“

Gruodžio 9-12 d.
American Film Institute
kino teatras Silver, Sirver
Spring, Marilendo valstija

-

Amerikos filmų instituto (American
Film Institute) rengiamame
tarptautiniame festivalyje „Europos
Sąjungos kino vitrina“ parodytas
Kristinos Buožytės filmas „Aurora“.
Tradiciniame, jau 26-ajame festivalyje
„Europos Sąjungos kino vitrina“,
pristatoma daugiau nei 5 naujausių
Europos sąjungos šalyse sukurtų kino
filmų.

37. Žilvino Kempino
kūrinių fotografijų
paroda.

Gruodžio 19 d.
LR ambasada Vašingtone

-

Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai
užbaigimo renginys. Parodoje
eksponuojamos 2 1 m. birželiorugsėjo mėn. Jean Tinguely muziejuje
Bazelyje (Šveicarija) įvykusią Ž.
Kempino personalinę parodą „Slow
Motion“ dokumentuojančios
nuotraukos.
Žilvino Kempino kūrinių fotografijų
autorius – Daniel Spehr.
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
pristatymo programos renginys JAV
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2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) ir kultūros atašė
indėlis į projektą
1. Susitikimas su VšĮ
„Šiaurės Jeruzalė“ tarybos
primininku Antanu
Zabuliu - Litvakų
kultūrinio paveldo
virtualus muziejus
pristatymas
- projekto logistika ir
pagalba rengiant
2. Grupės "Skylė"
koncertai JAV ir
Kanadoje
- projekto logistika ir
pagalba rengiant

Projektą inicijavusi
organizacija

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

LR Ambasada
Vašingtone, VšĮ
„Šiaurės Jeruzalė“

Sausio 14 d.
LR Ambasada
Vašingtone

Antanas Zabulis

JAV Kongreso,
administracijos, žydų
organizacijų ir lietuvių
bendruomenės atstovams
pristatytas (VšĮ) „Šiaurės
Jeruzalė projektas, kuriuo
siekiama atspindėti litvakų
kultūrinį paveldą virtualaus
muziejaus forma.

40

-

LR Ambasada
Vašingtone, LR
Ambasada Otavoje,
Generaliniai
konsulatai Niujorke
ir Čikagoje, JAV ir
Kanados lietuvių
bendruomenės

- Vasario 16
d., Lietuvių
jaunimo
centras,
Čikaga.
- Vasario 17
d., Lietuvių
„Prisikėlimo“
parapija,
Torontas,
Kanada.
- Vasario 21
d.,. Petro
bažnyčia,
Manhatanas,
Niujorkas
-.Vasario 22
d., Baltimorės
lietuvių namai

Aistė
Smilgevičiūtė ir
grupė „Skylė“

Aistė Smilgevičiūtė ir grupė
„Skylė“ pristatė patriotines
dainas JAV ir Kanados
lietuviams. Surengė 4
akustinius koncertus
Čikagoje, Toronte, Niujorke
ir Baltimorėje. Pasirodymai
vyko lietuvių parapijose,
jaunimo ir bendruomenių
centruose ir Manhattane
(Niujorkas) įsikūrusioje
bažnyčioje.

1400+

http://www.nylithuanian.org/renginiai/konsulatasdovanoja-nemokama-grupes-skyle-koncerta.html

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

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

http://pramogos.delfi.lt/zmones/asmilgeviciute-sugrupe-skyle-lietuvos-nepriklausomybe-svente-javkoncertu-sales-ose-tvyrojo-sajudziodvasia.d?id=60872695
http://www.lrytas.lt/pramogos/mp3/vasario-16-aja-asmilgeviciute-ir-skyle-pamines-koncertais-jav-irkanadoje-201301182258.htm
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3. Čikagos lietuvių choro
„ ainava“ koncertai

LR ambasada
Vašingtone

- projekto logistika ir
pagalba rengiant

4. eimanto Narkevičiaus
filmų peržiūra Modernaus
meno muziejuje (MoMa)
- tarpininkavimas ir
logistinė pagalba

Modernaus meno
muziejus (MoMA)
Niujorke

Vasario 22 d.
koncertas per
oficialų
valstybės
atkūrimo
dienos
paminėjimą
Vašingtone
- Vasario 23
d. koncertas
JAV lietuvių
bendruomenei
Latvių salėje
Vašingtone
Kovo 4 d.
Modernaus
meno
muziejus
(MoMA)
Niujorke

Čikagos lietuvių
choras „ ainava“
(62 nariai),
vadovas Darius
Polikaitis

Choras dainavo oficialaus
Vasario 16-os iškilmių
diplomatinio priėmimo
Vašingtone metu.

700

http://dainava.us/162/vasario-16-ossios-paminejimasvasingtone
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-02-19vasario-16-oji-lietuvos-atstovybese-po-95-eriumetu/95778
http://www.biciulyste.com/index.php/kalendorius-irrenginiai/7647-renginiai-skirti-vasario-16-ajai

Deimanto
Narkevičius

Modernaus meno muziejuje
Niujorke įvyko susitikimas
su Deimantu Narkevičiumi;
susitikimo metu pristatyti
keturi menininko filmai:
,,Lietuvos energija” (2
m.), ,,Gyvenimo vaidmuo “
(2
m.), „Nesprogusios
bombos poveikis“ (2 8
m.) ir „Ausgetraümt” (2 1
m.).
Modernaus meno muziejuje
Niujorke 2012.09.122013.08.05 vykstančioje
tarptautinėje parodoje
„Atliekant istorijas“
(„Performing Histories”)
eksponuojamas šio
muziejaus kolekciją
papildęs . Narkevičiaus
filmas „Kartą XX a.“.
Narkevičiaus kūriniai buvo
eksponuojami ir 2013 m.
kovo 7-10 dienomis
Niujorke vykstančioje
tarptautinėje meno mugėje
„Independent“.

60+

http://www.nytimes.com/2012/09/14/arts/design/perfo
rming-histories-1-at-moma.html?_r=0
http://artforum.com/uploads/guide.001/id30036/press_
release.pdf
http://www.moma.org/visit/calendar/film_screenings/
17642
http://press.moma.org/2012/08/performing-histories1/
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5. Dokumentinio filmo
„Kaip mes žaidėme
revoliuciją“ peržiūra

„Foreign Service
Institute“ JAV
diplomatų mokymo
centras

Kovo 13 d.

-

JAV diplomatų mokymo
centre „Foreign Service
Institute“ pristatytas
dokumentinis filmas „Kaip
mes žaidėme revoliuciją“.
Filmo pristatyme dalyvavo
profesorius V. Landsbergis.
Koncertinis turas JAV
lietuvių bendruomenėms.
Turo metu buvo pristatytas
Vytauto V. Landsbergio ir
Agnės Marcinkevičiūtės
kuriamas filmas apie
Lietuvos partizanus „Trispalvis.

80+

-

JAV lietuvių
bendruomenė,

Balandžio 620 d.,
Niujorkas,
Bostonas,
Čikaga

Vytautas V.
Landsbergis, r
Ieva Narkutė

600

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-04-02-ievanarkute-ir-vytautas-v-landsbergis-isvyksta-uzatlanto/98429

LR ambasada
Vašingtone

Rugpjūčio
22 d.

Arvydas
Anušauskas

Juodojo Kaspino dienos
išvakarėse Lietuvos
įvyko istoriko,
publicisto, scenaristo, LR
Seimo nario Arvydo
Anušausko susitikimas
su lietuvių bendruomene
ir jo naujausios knygos
„Teroras 194 – 1958
m.“ pristatymas.

80

http://usa.mfa.lt/index.php

Europos Sąjungos
delegacija JAV

Gegužės 11 d.
LR Ambasada
Vašingtone

-

Europos Sąjungos šalių
ambasados Vašingtone
rengia „Atvirų durų dieną
(“Open house“). Renginio
metu kiekviena ambasada
pristato savo šalies kultūrą,
tradicijas ir kulinarinį
paveldą. Tai didžiausias ir
populiariausias bendras ES
šalių ambasadų renginys
JAV.

2100

http://www.euopenhouse.org/

- tarpininkavimas ir
logistinė pagalba
6. Vytauto V.
Landsbergio ir Ievos
Narkutės koncertai
- tarpininkavimas ir
logistinė pagalba

7. Arvydo Anušausko

knygos „Teroras 194
– 1958 m.“
pristatymas.
- projekto logistika ir
rengimas

8. ES ambasadų „Atvirų
durų“ dienos
- projekto logistika ir
rengiamas

http://www.15min.lt/naujiena/kultura/kinas/ievanarkute-ir-vytautas-v-landsbergis-isvyksta-uz-atlanto4-322160

http://lens.blogs.nytimes.com/2013/04/17/rescuing-aphoto-prince-from-obscurity/
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9. Vito Luckaus
fotografijų kolekcijos
paruošimas gabenimui į
Lietuvą

10. Deimanto
Narkevičiaus dalyvavimas
tarptautinėje paroda „A
Sence of Place“
- tarpininkavimas ir
logistinė pagalba

Nacionalinė dailės
galerija Vilniuje

Wellin Museum of
Art, Hamilton
College (Clinton,
Niujorko valstija)

Rugsėjo 1 –
lapkričio 26 d.

Rugsėjo 28 –
gruodžio 22 d.
Wellin
Museum of
Art

-

Deimantas
Narkevičius

Tarpininkauta tarp
Nacionalinė dailės galerijos
Vilniuje ir Vito Luckaus
našlės Tanyos Aldag dėl
Vito Luckaus fotografijų
parodos surengimo
Vilniuje. Kolekcija
atributuota, aprašyta būklė,
supakuota ir paruošta
gabenimui į Lietuvą.
Tarpininkauta kolekcijos
siuntai suteikiant
diplomatinio krovinio
statusą. Paroda Vilniuje
atidaryta gruodžio 5 d.
Lietuvos menininkas
dalyvavo tarptautinėje
parodoje prestižiniame
Wellin muziejuje

-

http://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kultura/nacionalineje-galerijoje-bohema-irkuryba-derinusio-fotografo-v-luckausretrospektyva.htm
http://www.delfi.lt/pramogos/kultura/nacionalinejedailes-galerijoje-vito-luckaus-fotografijosretrospektyva.d?id=63501344

3 000

http://www.hamilton.edu/wellin/index.html#
http://www.artandeducation.net/announcement/wellinmuseum-of-art-hosts-jessica-mein-and-deimantasnarkevicius-for-virtual-panel-discussion/
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11. Grupės „Liūdni
slibinai“ koncertai

Lietuvių
bendruomenė JAV

- tarpininkavimas ir
logistinė pagalba

12. Konferencija
„Litvakai: Lietuvos žydų
paveldas“.
- tarpininkavimas ir
pagalba rengiant

LR Ambasada
Vašingtone

- Spalio 26
d. Šv.
Kazimiero
parapijos salė,
Los Andželas;
- Lapkričio 2
Willowbrook
Ballroom
Bunkeris, llow
Springs,
Ilinojaus
valstija
- Lapkričio
Rochester
Contemporary
Art Center,
Ročesteris
- Lapkričio 9
Apreiškimo
parapijos salė,
Bruklinas,
Niujorko
valstija
Lapkričio 9 d.
Nacionalinis
Amerikos
žydų istorijos
muziejus
Filadelfijoje

Eglė Remeikaitė,
Aistė Lasytė,
Dominykas
Vaitiekūnas,
Vaidas
Kublinskas ir
Kazys Riškus

Grupė koncertavo lietuvių
bendruomenei Kalifornijos,
Ilinojaus ir Niujorko
valstijose

1 000

Šarūnas Liekis
(VDU),
arius Staliūnas
(Lietuvos
istorijos
institutas),
Saulius
Sužiedelis
(Millersvillio
universitetas),
virtualaus
projekto „Šiaurės
Jeruzalė“
steigėjas Antanas
Zabulis

Konferenciją atidarė ir
dalyvius pasveikino
Kultūros ministras Šarūnas
Birutis. Be dalyvių iš
Lietuvos pranešimus skaitė
Antony Polonsky (Brandeis
universitetas), Eliyahu
Sternas (Jeilio
universitetas), Adamas
Telleris (Browno
universitetas)

350

„Lietuvos dienų“
Filadelfijoje renginys
Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai pristatymo
programos renginys JAV.

http://www.nylithuanian.org/renginiai/grupes-liudnislibinai-koncertas.html
http://www.delfi.lt/pramogos/zmones/liudni-slibinaiapie-viesnage-amerikoje-kur-lietuvis-begyventugabaleli-lietuvos-visada-turi-sirdyje.d?id=63312634

https://www.urm.lt/index.php?107301437
http://www.litvakworld.com/en/news/2013/11/14/lithu
anian-jewish-heritage-symposium-in-philadelphia
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13. JAV virtuvės šefo
Michael Laiskonis
lietuviškos virtuvės
pristatymas ir
meistriškumo klasių
surengimas

LR ambasada
Vašingtone ir LR
garbės konsulė
Filadelfijoje

Lapkričio 7-8
d.
Sbraga
restoranas,
Filadelfija

-

300

http://www.phillymag.com/tag/michael-laiskonis/
http://philly.eater.com/tags/michael-laiskonis

Lietuvos dienų“
Filadelfijoje renginys.

- projekto logistika ir
pagalba rengiant

14. Biržietiško alaus
gamybos pristatymas ir
aludarystės paveldo
pristatymas

Vienas garsiausių JAV
virtuvės šefų parengė
lietuviuko kulinarinio
paveldo pristatymą ir
meistriškumo klases.

LR ambasada
Vašingtone ir LR
garbės konsulė
Filadelfijoje

Lapkričio 7-8
d.
Convention
centre,
Filadelfija

nepriklausomas
alaus ekspertas
Vidmantas
Laurinavičius

- projekto logistika ir
pagalba rengiant

Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai pristatymo
programos renginys JAV.
Garsus JAV alaus žinovas ir
rašytojas Joe Sixpack ir
nepriklausomas alaus
ekspertas Vidmantas
Laurinavičius parengė
lietuviško alaus gamybos
tradicijų pristatymą.

600

http://www.philly.com/philly/columnists/joe_sixpack/
20131031_Small_craft_warning.html
http://philly.thedrinknation.com/articles/read/11797Joe-Sixpack-Brings-the-Beers-of-Lithuania-to-thePhiladelphia-Museum-of-Arts-Contemporary-CraftShow#

Lietuvos dienų“
Filadelfijoje renginys.

15. Gabrieliaus
Aleknos koncertas
Carnegie Hall,
Niujorke
- tarpininkavimas ir
logistinė pagalba

LR Konsulatas
Niujorke

Lapkričio 2
d. Carnegie
Hall,
Niujorkas

Gabrielius
Alekna

Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai pristatymo
programos renginys JAV.
Prestižinė koncertų salė.
Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai pristatymo
programos renginys JAV

300

http://www.carnegiehall.org/Calendar/2013/11/20/080
0/PM/Gabrielius-Alekna-Piano/
http://donyc.com/events/2013/11/20/gabrieliusalekna-piano
http://www.artsfreepress.com/events/gabrieliusalekna/

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;
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leidybos projektai; edukaciniai projektai; Lietuvos kultūros informacijos centrų kūrimas ir stiprinimas (aukštosios mokyklos, bibliotekos ir kt.) ir
kita).
-

-

dalykinis bendradarbiavimas ir profesionali pagalba LR Ambasadai rengiant viešosios diplomatijos renginius (paskaitos, seminarai ir kiti
renginiai);
dalykinis bendradarbiavimas ir profesionali pagalba lietuvių bendruomenei rengiant bendruomenės renginius (Vasario 16-os minėjimas,
kalendorinės šventės, bendruomenės renginiai JAV);
Kultūros ministro vizitas į Filadelfiją ir Niujorką 2013 lapkričio 5-12 dienomis;

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)
-

Nuolat atnaujinama prieš LR ambasados Vašingtone, Generalinių konsulatų Niujorke ir Čikagoje sukurta duomenų bazė. uomenų bazėje sutelkta
informacija apie aktyvius ir kultūriškai angažuotus JAV lietuvių kilmės asmenis ir Lietuvos kultūrą pristatančius renginius lankančius JAV
piliečius.
V. Pastabos ir pasiūlymai

__________________
(parašas)

Evaldas Stankevičius
(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.

