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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.
Vokietija yra decentralizuota, federacinė šalis ir tai apibrėžia jos kultūrinio lauko specifiką. Žemės, atsižvelgdamos į savo kontekstus, formuoja
kultūros politikos prioritetus, kurie skirtinguose regionuose skiriasi. Todėl labai svarbu dirbant Vokietijoje neapsiriboti sostine Berlynu, ypač
atsižvelgiant į poreikius bei bendradarbiavimo pasiūlymus iš tų žemių su kuriomis turime senus istorinius ryšius ar didesnį kultūrinio
bendradarbiavimo įdirbį. Tose žemėse pastebimas ženkliai didesnis domėjimasis Lietuva bei jos kultūra. Tokia kultūrinio lauko specifika, dažnai
lemiama geografinių bei politinių faktorių ir neretai galioja buvusioms Rytų Vokietijos teritorijoms.
Berlynas, kuris šiuo metu laikomas Europos kultūros centru, pasižymi renginių gausa, didele meno institucijų bei kultūrinių renginių konkurencija.
Todėl konkuruoti ne tik su šalimis turinčiomis čia gilias kultūros pristatymų tradicijas ir daug bendros istorijos, bet ir bendrai su įvairiais kultūrinio
lauko aktoriais, šiame mieste yra sudėtinga. Todėl pristatant lietuvių meną ir kultūrą sostinėje labai svarbu turėti labai aiškią strategiją, lojalius ir
Vokietijoje gerą vardą turinčius ir gerai žinomus projektų partnerius, galinčius užtikrinti publikos ir žiniasklaidos susidomėjimą vienu ar kitu
renginiu. Tad partnerių paieškai ir santykių su jais puoselėjimui turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys, kuris reikalauja ir labai gero įdirbio, gerų
asmeninių bei profesinių kontaktų, rekomendacijų bei pozityvių ilgalaikių bendradarbiavimo patirčių. Taip pat labai gerų vokiečių kalbos žinių ir
labai gero vokiečių mentaliteto, kuris yra specialus, išmanymo.
Jau kelis metus Vokietijoje dirbant Lietuvos kultūros atašė pastebėjau, kad vokiečius itin domina kelios temos, kurios aktualios ir mums ir kurias
galime bendrai pristatyti. Jos vis dar nėra pilnai ištirtos iš abiejų pusių. Viena jų - Lietuvos – Vokietijos istorinės sąsajos. Padėjusi dirbti LR
kultūros atašė Berlyne inicijavau itin didelio susidomėjimo ir populiarumo sulaukusį, įvairiais formatais vykstantį, tęstinį projektą – ‚Lietuvos –
Vokietijos kultūros istoriniai analai‘, kurio programos renginiai, vykę ir vyksiantys įvairiose Vokietijos žemėse su įvairiais partneriais, yra itin
sėkminga iniciatyva, turinti pagrindinius partnerius. Taip pat man bedirbant šioje šalyje buvo inicijuota ir eilė renginių, skirtų Lietuvos žydų
istorijai, sulaukusių ne tik Vokietijoje nuomones formuojančios auditorijos dėmesio, tačiau ir straipsnių didžiojoje Vokietijos spaudoje, vis naujų
bendradarbiavimo pasiūlymų bei paklausimų ne tik iš įvairių Vokietijos, bet ir iš kitų valstybių, organizacijų. Pastaraisiais metais neretai
sulaukiame ir įvairių tarptautinių festivalių, meno mugių pasiūlymų įvairiuose formatuose pristatyti Lietuvos kultūrą. Tai praeitais metais vykęs
Tarptautinis Šlezvigo – Holšetino muzikos festivalis, Tarptautinė Leipcigo knygų mugė, kurioje Lietuva garbės viešnios statuse dalyvaus 2017 m.,
Tarptautinis vaikų literatūros festivalis „Gūdu ir giedra‘ Miuncheberge, Brolių Grimų vaikų literatūros festivalis, Tarptautinė vizualiųjų menų
paroda NordArt, Tarptautinis Zingsto fotografijos festivalis ir kiti. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad tokius pasiūlymus reikia labai gerai
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įvertinti, atsižvelgiant ne tik į tai, kad Vokietijoje Lietuva labai dažnai suvokiama kaip dalis Baltijos šalių regiono, t.y. kartais labai verta šias šalis
pristatyti kartu, taip kaip tai buvo daroma Tarptautiniame Šlezvigo – Holšteino muzikos festivalyje 2013 ar NordArt 2013. Tačiau labai
atkreiptinas dėmesys ir į tai koks bendradarbiauti siūlančių festivalių tarptautinis kontekstas ir įvaizdis Vokietijoje, antai ypatingą dėmesį reikėtų
atkreipti į bendradarbiavimo pasiūlymus su tarptautiniu festivaliu NordWind, kuris nežiūrint savo ekspansyvios politikos ir partnerių paieškos vis
labiau praranda gerus partnerius Vokietijoje, savo gerą vardą, kaip ir partnerius Šiaurės ir Baltijos valstybėse, vis labiau orientuodamasis į Rusijos
meno rinką. Rengiant bendrus prisistatymus sutaupomos lėšos, sulaukiama daugiau dėmesio iš žiniasklaidos, praplečiama auditorija ir kita. Tačiau
yra sričių, kuriose, mano manymu, Lietuvą būtų verta pristatyti kaip atskirą šalį, pabrėžiant jos savitumą ir istorinį išskirtinumą, taip pat aukštą
mūsų kūrėjų meninį lygį. Tai yra tokios sritys kaip teatras, fotografija, džiazas ar dokumentinis kinas, tai yra tie žanrai, kurie Vokietijoje turi savo
gerą lietuvišką įvaizdį ir asocijuojasi su Lietuvos meno scena, gebėdami konkuruoti su paralelėmis kitų Europos šalių meno scenomis. Taip pat
norėčiau pabrėžti, kad Vokietijoje turėtų būti skiriamas itin svarbus dėmesys Baltistikos ar Lituanistikos studijoms, nes pastaraisiais metais
akivaizdžiai pastebimas institutų, studijų centrų, kuriuose studijuojama mūsų regiono tematika, dėstoma lietuvių kalba, mažėjimas, kuris yra
objektyvus istoriniame 21 a. kontekste, tačiau kelia susirūpinimą. Tad visos iniciatyvos, Lietuvos kultūros pristatymai, kurie gerina Lietuvos
įvaizdį bei tematizuoja Lietuvos istoriją, taip pat skatina studijas, susijusius su mūsų šalies istorija ir kalba yra pageidaujamos ir labai sveikintinos.

II.

Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai

1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Svarbiausi atsiliepimai
Apytikslis žiūrovų,
žiniasklaidoje, nuorodos
klausytojų,
tinklalapiuose arba reikšmingesnių
lankytojų skaičius
publikacijų kopijos el. formatu
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1.

Lietuvos
sinagogų
architektūra.
Fotografijų
paroda.

Niurnbergas, International
House,
2014.09.02 – 10.01.

-

Iki šiol, deja, retai Frankonijoje pristatoma Lietuvos
kultūra. Tad Lietuvos kultūros departamento parengta
Lietuvos sinagogų architektūros paroda, tapo puikia
proga pakalbėti apie Lietuvą kaip apie multikultūrinę
šalį, puoselėjančią savo kultūrinį paveldą. Šios
parodos metu, kurios atidaryme dalyvavo daug labai
garbingų svečių, Niurnbergo miesto atstovų,
akademinio sluoksnio elito, ekspoziciją pamatė daug
žmonių, nes ji buvo patalpinta itin reprezentatyvioje
erdvėje ir buvo gauta eilė pasiūlymų tolimesniam
bendradarbiavimui, kuris planuojamas 2015 m.

Atidaryme per 100.
Parodos
eksponavimu metu
– per 500.

http://lzinios.lt/lzinios/lzinios-ltrekomenduoja/niurnbergepristatomas-litvaku-kulturospaveldas/186259
http://literaturairmenas.lt/kronik
a/3109-kronika-nr-3486
http://www.elta.lt/sablonas1.ph
p/login.php?puslapis=%2Fsablo
nas1.php%2Fpaieska.php%3Fp
aieska%3DTeriruokliai%26atva
izd%3D5
ir kt.

2.

Violončelinės
muzikos
koncertas.
Fotografijų
paroda, skirta
Baltijos
kelion25-čiui.

Berlynas, 2014 m. spalio
8 d., LR ambasada.

David Geringas, Gabrielė
Žaidytė, H. Gulbinas.

Berlyne, koncerto metu skambėjo violončelinės
muzikos trio ir duo. Koncerto metu įvyko keletas
šiuolaikinių lietuvių kompozitorių pasaulinių
premjerą, keletas premjerų Vokietijoje. Buvo atlikta
eilė lietuvių kompozitorių kūrinių violončelėms. Taip
pat buvo paminėtas Baltijos kelio jubiliejus, šis
minėjimas buvo vienintelis renginys vykęs vienos iš
Baltijos šalių iniciatyva Berlyne. Koncertas buvo
filmuotas, sukurtas dokumentinis filmas, padaryti
muzikiniai įrašai.

Koncerte dalyvavo
per 100 klausytojų.
Vienas didžiausių,
skaitlingiausiai
publikos aplankytų
ir
sėkmingiausių
pastarųjų
metų
renginių
vykusių
LR
ambasados
Vokietijoje
patalpose. Jis tapo
svarbiu
koncertu
lietuvių šiuolaikinės
muzikos
populiarizacijai,
kadangi
kūriniai
buvo
atliekami
vieno žinomiausių
lietuvių
violončelininkų D.
Geringo. Į koncertą
susirinko
ambasadoriai,
diplomatai,
Bundestago nariai,
muzikai
ir
kiti
garbūs svečiai.

Sukurtas filmas, patalpintas i
youtube.
Padaryti
įrašai.

premjerinių

kūriniū

http://pranesimai.elta.lt/news/pu
blic_view/88941
http://www.infobalt.de/infobalt
%20kalender10.html
ir kt.
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3.

Lietuvių ir
lenkų trumpo
metro filmų
peržiūra,
EUNIC bunt
gemischt
programos
rėmuose.

Berlynas, 2014 m. spalio
17 d., LR ambasada
Vokietijoje.

Giedrė Simanauskaitė.

Europos kultūros instituto tinklo organizuotas
renginys – EUNIC bunt gemischt Berlyne startavo
pirmą kartą ir burtai lėmė, kad šiais metais mes
programą rengėme kartu su Lenkijos kultūros
institutu Berlyne. Buvo surengtas lietuviško ir
lenkiško trumpo metro filmų vakaras, kuris sulaukė
didelio kino vertintojų ir mylėtojų susidomėjimo.
Renginys buvo svarbus ir todėl, kad jis buvo
surengtas bendradarbiaujant su kitos šalies, šiuo
atveju, Lenkijos kultūros institutu.

Per 50 žiūrovų.

http://www.ifa.de/headermenu/presse/detail/news/EUNI
C%20Berlin%20%E2%80%93
%20Bunt%20gemischt17448.html
http://berlin.czechcentres.cz/pro
gramm/reisen/eunic-berlinkulturtag-bunt-gemischt/
http://www.urbanite.net/de/berli
n/events/eunic-bunt-gemischt
http://www.urbanite.net/de/berli
n/events/eunic-bunt-gemischt
http://eunicberlin.eu/inhaltsseiten/aktuelles/
newsartikel/article/kulturtagder-europaeischenkulturinstitute-in-berlin-buntgemischt.html
http://prinz.de/berlin/events/463
559-eunic-bunt-gemischt
http://1psl.lt/kultura/2014/10/be
rlyne-vyks-lietuviu-ir-lenkutrumpametraziu-filmu-vakaraspuikus-naujas-pasaulis
ir kt.
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4.

Litauen
Literarisch.
Literatūros
vakaras su
Andriumi
Jakučiūnu.

Europos
komisijos
atstovybė, Berlynas. 2014
m. spalio 1 d.

Andrius
Jakučiūnas,
Markus Roduner.

Lietuvių autorius vėl dalyvavo Berlyne populiariame
literatūrinių pristatymų cikle – ‚Europa literarisch‘,
kurio metu buvo pristatyta šiuolaikinė lietuvių
literatūra, skaitytos ištraukos ir įvyko diskusija su A.
Jakučiūnu ir jo tekstų vertėjų į vokiečių kalbą –
Markumi Roduner. Diskusija moderavo žinomas
Vokietijoje literatūros krotikas, Literaturwerksatt
vadovas ir poezijos festivalių intendantas – Thomas
Wohlfahrt. Kadangi ‚Europa literarisch‘ yra jau
kelintus metus vykstantis, renomuotas literatūrinių
vakarų ciklas, jis turi savo auditoriją ir klausytojų
ratą, tad Lietuvos literatūros pristatymas tokio rango
cikle buvo labai svarbus.

140

https://ltlt.facebook.com/BerlynoLietuvi
ai
http://www.knygupalepe.lt/page
/2/
http://eunicberlin.eu/inhaltsseiten/einzelans
icht/termin/event/2014/10/01/tx
_cal_phpicalendar/europaliterarisch-andrius-jakuciunaslitauen.html
http://www.visitberlin.de/de/eve
nt/01-10-2014/in-lesung-undgespraech-andrius-jakuciunasautor-vilnius-und-seinuebersetzer-marku
http://www.neuesdeutschland.de/termine/51810.h
tml

5.

Lietuvių kalbos
pristatymas,
EUNIC ir
Europos
komisijos
atstovybės
rengiamame
kalbų
pristatymų cikle
‚Tag der
Sprachen“.

Willmersdorf Bibliothek
2014 m., rugsėjo 27 d.

Jurgita Kuolaitė.

Jau kelintus metus iš eilės LR kultūros atašatas
dalyvauja Europos kalbų dienai skirtame renginyje,
kurio metu pristatomos skirtingų Europos šalių
kalbos Berlyno mokyklų mokiniams. Šiais metais
Wilmersdorfo bibliotekoje Berlyno šeštadieninės
mokyklėlės mokytoja Jurgita Kuolaitė pristatė
lietuvių kalbą, surengė lietuvių kalbos pamokėlę.

30

ir kt.
http://eunicberlin.eu/inhaltsseiten/aktuelles/
newsartikel/article/babelpicsein-fotowettbewerb-zumeuropaeischen-tag-dersprachen.html
http://ec.europa.eu/deutschland/
press/pr_releases/10904_de.htm
http://www.zlb.de/de/kijubi/port
al/kalenderdetail/kalender/eventeuroepaeischer-tag-dersprache.html
http://www.sprachennetz.org/20
14/09/13-europaeischen-tagder-sprachen-ein-fest-dersprachen/
ir kt.
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6.

Nidos mokyklos
kronikos
pristatymas
Lietuvos –
Vokietijos
istorijos analų
programos
rėmuose.

Borgfeldas, Bremenas,
2014 m. spalio 14 d.

Dr. Gitanas Nausėda.

Šiuo renginiu buvo tęsiama Lietuvos – Vokietijos
istorijos analų renginių seka. Šis ciklas visuomet
susilaukia didelės auditorijos ir didelio jos
susidomėjimo. Renginys buvo rengtas su ilgalaikiais
mūsų partneriais dirbant su tokiomis ir panašiomis
temomis – Deutschas Kulturforum fur Osteuropa,
Infobalt, ostpressische Gesellschaft, Bremeno miesto
biblioteka ir kitais.

70

http://www.bremerarchive.de/?p=2090

40
http://www.literaturhausbremen.de/events/chronik-derschule-zu-nidden/
http://www.literaturhausbremen.de/events/chronik-derschule-zu-nidden/
http://www.weserkurier.de/bremen_artikel,Geschichte-der-Schule-zuNidden-_arid,963360.html
http://1psl.lt/kultura/2014/10/ni
dos-mokyklos-kronika-buspristatyta-bremene-ir-borgfelde
ir kt.
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7.

Fotografijų
paroda
„Begegnungen:
Vilnius –
Berlin“,
Tarptautinio
fotografijos
festivalio ‚6.
Europäischer
Monat der
Fotografie
Berlin”
programoje

LR ambasada Vokietijoje,
2014 m. spalio 21 –
lapkričio 21 d.

Renatas
Neverbickas,
Ramūnas Danisevičius.

Europäischer Monat der Fotografie Berlin yra
didžiausiais Vokietijoje vykstantis fotografijos
festivalis, kuriame dalyvauja pasaulyje gerai žinomi
fotografai. Šiais metais festivalyje dalyvavo ir
Lietuvos fotografija save pristatudama specialiai
festivaliui sukurtu projektu:
„Susitikimai: Vilnius – Berlynas“. Paroda sulaukė
labai didelio dėmesio ir, kadangi ji buvo oficialioje
festivalio programoje, ambasadoje apsilankė labai
daug fotografijos mylėtojų, kurie iki šiol į mūsų
erdves neužsukdavo.

Per 300 žmonių.

http://berlynas.vlbe.org/2014/09
/30/fotografijos-menuo-vilniusberlin-ramunas-danisevicius-irrenatas-neverbickas/
http://www.delfi.lt/pramogos/ku
ltura/vilniaus-ir-berlynonuotraukos-europosfotografijosfestivalyje.d?id=66126006
http://www.lrytas.lt/zyme/vilniu
s-berlynas-susitikimai
http://literaturairmenas.lt/kronik
a/3287-kronika-nr-3493
http://berlynodienorastis.blogsp
ot.de/
http://www.vjobs.at/search/voki
etijoje+lietuvos+ambasada
http://www.kulturprojekteberlin.de/unsereveranstaltungen/europaeischermonat-der-fotografieberlin.html
http://www.visitberlin.de/de/eve
nt/16-11-2014/6-europaeischermonat-der-fotografie-berlin

8.

Lietuvių vaikų
literatūros
salonas
Tarptautinio
vaikų literatūros
ir iliustracijos
festivalio
‚Duster und
Heiter“
programoje

Miunchebergas

Kęstutis Kasparavičius,
Sigutė
Chlebinskaitė,
Lina Dūdaitė.

Lietuvių vaikų rašytojai ir iliustratoriai šųiame
festivalyje dalyvauja jau antrus metus iš eilės ir kaip
teigia jo rengėjai, jie norėtų lietuvių vaikų knygų
programą dar labiau plėsti ateinančiais metais. Tai
yra vienas didžiausių Brandenburgo žemėje
vykstančių tarptautinių vaikų literatūros festivalių,
sulaukiančių labai didelio dėmesio tiek iš mokyklų,
tiek iš žemės, jo dalyviai ne tik vokiečių, bet ir lenkų
bei čekų vaikai.

Per 500

http://www.berlinonline.de/nac
hrichten/kreuzberg/grsstes-fotofestival-deutschlands-beginntin-berlin-56286
http://www.oliverspatz.de/publi
c/Duster%26Heiter.html
http://1psl.lt/kultura/2014/11/art
ejanciame-insanitus-festivalyje-rekordinis-skaicius-sviesosinstaliaciju
ir kt.
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9.

Humboldtų
universitete
Berlyne
įsteigtas
lituanistikos
studijų centras.

Humboldtų universitetas,
Berlynas.

Strategiškai vienas svarbiausių mano kaip kultūros
atašė Vokietijoje ir LR ambasados Vokietijoje
pastaraisiais metais įvykdytų projektų. Jo svarba
sunkiai išmatuojama.

http://www.15min.lt/naujie
na/svietimas/karstoszinios/berlyno-humboldtuuniversitete-duris-atverelituanistikos-studiju-centras234-467207?cf=df
http://www.bernardinai.lt/s
traipsnis/2014-11-18berlyno-humboldtuuniversitete-atidarytaslituanistikos-studijucentras/124327
http://www.lrkm.lt/go.php/l
it/Berlyno-Humboldtuuniversitete-atidarytasLituanistikos-studijucentras/1
http://www.alfa.lt/straipsni
s/1210455/lituanistikosstudijos-skinasi-keliaberlyno-universitete
http://telegrama.lt/
http://www.vakarozinios.lt/l
t/naujienos/lietuva/nuomon
es/
http://www.smm.lt/web/lt/
pranesimai_spaudai/naujien
os_1/berlyno-humboldtuuniversitete-atidarytaslituanistikos-studiju-centras
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10. Filmo
„Galutinis
tikslas“ peržiūra
DokuMontag
programoje.

2014 m. gruodžio 9 d.
Čekų centras, Berlynas.

Giedrė Simanauskaitė.

Projektas dar įvyks.

-

http://lzinios.lt/lzinios/lzinios-ltrekomenduoja/berlyne-vyksfilmo-galutinis-tikslaspremjera/192216
http://pranesimai.elta.lt/news/pu
blic_view/93435
http://www.respublika.lt/lt/nauji
enos/pramogos/kinas_muzika_t
v/gmarcinkaus_filmas_galutinis
_tikslas_bus_pristatomas_berly
ne/
http://prinz.de/berlin/events/475
538-dokumontag-galutinistikslas-final-destinatio-1
ir kt.
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11. Ę. Lietuvos
šiuolaikinio
šokio festivalis
„Litauen tanzt
Contemporary“.

2014 m. lapkričio 23-24.
Gruodžio 10 – 13.
Theater
an
Parkaue,
Doc11.

Andrius Katinas, Marius
Pinigis,
Mantas
Stabačinskas,
Lora
Juodkaitė,
Agnė
Ramanauskaitė,
pailius
Tamolė ir kiti.

Jau trečią kartą Berlyne vykstantis šiuolaikinio
Lietuvos
šokio
festivalis
„Litauen
tanzt
Contemporary“ sulaukia vis didesnio publikos
susidomėjimo, žiniasklaidos įvertinimo, ir vis
geresnių partnerių, su kuriais bendradarbiavimas
tampa tęstiniu. Kadangi iki šios dienos įvyko tik
pirmoji festivalio dalis, skirta vaikams, neįmanoma
įvardinti šio – 3-čiojo – festivalio rezultatu, tačiau jau
dabar galima teigti, kad tai labai sėkmingas mano
inicijuotas projektas.

Iki šiandien per 140
žiūrovų.

http://litauen-tanztcontemporary.com/
http://berlynas.vlbe.org/2014/10
/31/litauen-tanzt-contemporarylietuviskas-siuolaikinis-sokisvel-berlyne/
http://www.dock11berlin.de/index.php/cat/1/id/p41
4_Litauen-tanzt-Contemporary14.html
http://www.lrytas.lt/zyme/siuola
ikinis-sokis
http://tanzraumberlin.de/Tanzka
lender--211-0.html
http://kunsttag.com/post/102789
273665/litauen-tanztcontemporary-zeitgenoessischer
http://www.livekritik.de/kultura
-extra/theater/notizen.php
http://www.kultiversum.de/Ver
anstaltungen/?idEventDate=126
812550
ir kt.

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) ir kultūros atašė
indėlis į projektą
1.Ahrenshoopo
menininkų namai ‚Lukas‘,
Lietuvos
meno
pristatymai.

Projektą inicijavusi
organizacija

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

VšĮ
„Kultūros
komunikacijų
centras‘,
Ahrenshoopo
menininkų
namai
‚Lukas‘.

Ahrenshoopo
menininkų
namai
‚Lukas‘, 2014
m.
liepos
mėnuo.

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai
Viktorija
Dambrauskaitė.

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
Šie menininkų namai yra žinomi ne tik
Vokietijoje, tačiau ir Europoje ir į juos
permanentiškai kviečiami Lietuvos menininkai,
kurių projektai čia sulaukia deramo dėmesio.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius
800

Svarbiausi atsiliepimai
žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių
publikacijų kopijos el. formatu
-
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Lietuvos
mados
fotografijos
ir
juvelyrikos paroda
paroda „Für Dich“.

Berlyno galerija –
Show
Room
–
‚Trofėjas‘.

Galerija
–
Show Romm
‚Trofėjas‘.

Rima
Sutkienė.

3.

Litauisches Kino in
Berlin goes.

Sputnik,
caseopea, kt.

Visa
eilė
jaunųjų
Lietuvos
kino kūrėjų.

Litauisches
Kino in Berlin
goes. Lietuviško
kino festivalis.

A.

Lietuvos fotografija Vokietijoje visuomet
sulaukia didelio susidomėjimo, ypač kai tai
Sutkaus darbai. Šį kartą Sutakaus mados
fotografija buvo eksponuojama su R.
Sutkienės juvelyrika, kas šią parodą padarė
įdomia ir išskirtinia.
Tai yra jau kelintus metus iš eilės vykstantis
lietuviško kino festivalis Berlyne, kurio metu
žinomose Berlyno kino erdvėse taip pat ir
open
air
pristatomas
lietuviškas
eksperimentinis kinas. Festivalis sulaukia vis
daugiau publikos ir žiniasklaidos dėmesio, jis
plečiasi kiekvienais metais, vis prestižiškiau
tampa tarp lietuvių kino kūrėjų jame
dalyvauti ir Europoje, mano žiniomis,
vienintelis kino festivalis už Lietuvos ribų,
pristatantis Lietuvos kiną.

200

-

Per 400

http://berlynas.vlbe.org/2014/08
/04/litauisches-kino-goesberlin-rugpjucio-15-17dienomis/
http://prinz.de/berlin/events/539
5-litauisches-kino-goes-berlin
http://www.pilotas.lt/index.php/
en/archyvas/2012/item/1997litauisches-kino-goesberlin/trumpo-metro-kinovakaras-berlyne
https://www.flickr.com/photos/
93581504@N02/sets/72157646
287917327/
http://kino.morgenpost.de/litaui
sches-kino-goes-berlinkurzfilmnacht-f2034250.html

4 Tarptautinė meno
paroda
‚NordArt
2014‘.

Tarptautinė meno
paroda ‚NordArt14‘
Carkshutte.

Carslhutte
2014
m.
birželio 8 –
rugsėjo 18 d.

Furmanavičiūtė,
Griškevičius,
Guokė, kt.

5
Lietuvis
šiuolaikinio
šokio
pristatymas
Bielefelde.
6
Lietuvos
tapytojų
dalytvavaimas
tarptautiniame
Perow plenere,
Lietuvos
tapybos paroda.

Šokio
Aura“.

Bielefeldas,
2014
m.
liepos 15 – 18
d.
Perow, 2014
m. spalio 6 –
15 d.

Auros
šokio
teatro trupė.

teatras‘

S. Kruopio
„Tiltas“.

vŠį

S. Kruopis, kt..

Didžiausia Vokietijoje vykstanti meno paroda į
kurią jau eilę metų iš eilės kviečiami lietuvių
menininkai. Ją aplanko ne tik labai gausi publika,
tačiau ir žurnalistai, meno kritikai, kolekcionieriai,
tad tai labai gera proga eksponuoti lietuvių
šiuolaikinį meną.
Dar vienas žingsnis pristatant šiuolaikinį Lietuvos
šokį.

80 000

ir kt.
-

Per 100

-

Tai yra Šiaurės Vokietijoje gerai žinomas pleneras
su istoriškai svarbia geografija – Perow
menininkų kolonija, kuri asocijuojasi su labai
žinomais vokiečių menininkų darbais. S. Kruopis
su savo suburtias menininkais ten vyksta
kiekvienais metais, tęsdamas sėkmingai pradėtą
bendradarbiavimą.

300

-
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1.
2.

3.

4.

5.

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).
1. „Lietuvių menininkų pėdsakai Vokietijoje“. 1.1. Toliau rinkta medžiaga prie Vokietijoje gyvenusius ir kūrusius žymius Lietuvos menininkus: A.
Švėgždą bei A. Mončį. Suorganizuoti susitikimai bei rasti nauji kontaktai žmonių šiuos menininkus pažinojusius. Į Berlyną buvo atvykusi dr. J.
Ludavičienė, kuri buvo gavusi LR kultūros ministerijos stipendiją 2013 m., medžiagos monografijai apie A. Švėgždos gyvenimo metus, praleistus
DDR, rinkimui ir sisteminimui. Jai pavyko rasti dar daugiau jį pažinojusių žmonių, gauti jų interviu. Perdaviau naujai rastus kontaktus, kuriuos
man pavyko rasti Berlyne, planuojami sekantys p. Ludavičienės apsilankymai, siekiant sukaupti dar daugiau informacijos gilesniam tyrimui.
Plečiama Vokietijos kultūrinių leidinių žurnalistų duomenų bazė.
Buvo atidarytas Lituanistikos centras Humboldtų universitete. Gauta parama iš LR švietimo ir mokslo ministerijos. Nuo 2014 m. lapkričio mėnesio
jame vyksta lituanistikos studijos, planuojama plėsti jo veiklą pridedant paskaitas, seminarus, susijusius su istorinėmis temomis. Toliau ieškoma
rėmimo šiam centrui Vokietijoje, aktyviai bendraujama su HU ir kitų aukštųjų mokyklų baltistais ir lituanistais.
Po labai sėkmingai praėjusio projekto „Vilna – Vilno – Vilnius – Žydiškas Vilnius tarp moderno ir mito“ 2013 m., kurio pasėkoje atsirado
keliaujanti paroda, kuri buvo eksponuojama Berlyne bei Diusburge 2013 m., 2014 m. kovo mėnesį ji buvo eksponuota Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje Vilniuje ir toliau keliauja po įvairias Lietuvos bibliotekas. Po straipsnio apie parodą ‚Frankfurter Allegemenie Zeitung,
sulaukta labai daug laiškų su įvairiais pasiūlymais Vokietijoje tame tarpe pasiūlymas parodą surengti Nacionalinėje Frankfurto bibliotekoje.
Pasiūlymai gauti ir iš užsienio šalių: Izraelio bei Pietų Afrikos Respublikos. To pasėkoje, rugsėjo mėnesį paroda buvo pristatyta Tel Avive, kur ji
sulaukė labai didelio susidomėjimo, jos jau laukia Johannesburge, taip pat 2015 m. gegužės mėnesį ji bus pristatyta Erlangeno universiteto
bibliotekoje bei Rosenheimo senojoje sinagogoje. Toliau bendradarbiaujama su Moses – Mendessohno centru planuojant sekančius projektus.
Praeitais metais, jau antrus metus iš eilės, Berlyne vyko daug susidomėjimo sulaukęs, mano inicijuotas, Lietuvos šiuolaikinio šokio festivalis
‚Litauen tanzt contemporary‘. Sukurtas festivalio logotipas bei internetinis portalas, išsiplėtė festivalio partnerių ratas bei scenų geografija.
Festivalis susilaukė įvertinimo ir gerų atsiliepimų, tad buvo nuspręsta festivalį tęsti. 2014 m. lapkričio - gruodžio mėnesiais įvyko jau trečiasis
Litauen tanzt Contemporary festivalis, sulaukęs dar didesnio publikos ir žiniasklaidos dėmesio, ypač svarbu buvo tai, kad į Šiuolaikinio šokio
akciją vykusią 2014 m. gegužės mėnesį Vilniuje vyko vokiečių šiuolaikinio šokio ekspertai bei žurnalistai, kurie žiūrėjo lietuvių šokio spektaklius,
patarė kas galėtų daugiau būti įdomu Vokietijos auditorijai. Jau parengti straipsniai ir dalis išėjo vokiečių spaudoje, dėl kurių buvo sutarta šokio
ekspertų vizito į Lietuvą metu. Kiti dar išeis festivalio eigoje. Jau pradedamas planuoti sekančių metų festivalis, ieškomi partneriai.
Toliau tariamasi su tarptautiniais Vokietijoje 2015 m. vyksiančiais festivaliais dėl Lietuvos kaip garbės viešnios statuso.
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6. 2014 m. spalio mėnesį sulaukta definityvaus atsakymo ir iš Tarptautinės Leipcigo knygų mugės. Paaiškėjo, kad šioje mugėje Lietuva 2017 m.
dalyvaus garbės viešnios teisėmis viena. Leipcigo knygų mugės atstovai lapkričio mėnesį nuvyko į Vilnių, susitiko su LR kultūros ministru,
vertėjais, leidėjais, rašytojais, Vokietijos ambasados, Goethes instituto ir kitų organizacijų, kurios gali būti svarbios rengiant Lietuvos prisistatymo
programą Leipcige 2017 m. atstovais.
7. Vykdyta eilė projektų su kitomis ambasadomis, kultūros centrais bei kultūriniais tinklais: EUNIC Berlin, Čekų kultūros centru, Lenkų kultūros
institutu Berlyne. Renginiai bus tęsiami 2015 m.
8. Įgyvendinti renginiai Vokietijoje pažymint Kristijono Donelaičio jubiliejinius metus. Pareitą pusmetį įvyko Tarptautinė baltistų konferencija HU
universitete Berlyne, taip pat parodos Berlyne, Gransee, Greifsvalde, kurių metu buvo eksponuojama Arturo Valiaugos fotografijų paroda ‚Ilgesio
žemė‘. 2014 m. gruodžio mėnesį Liuneburge renginių, skirtų K. Donelaičio jubiliejui pažymėti, ciklas buvo uždarytas diskusija apie K. Donelaičio
kūryba Rytų Prūsijos muziejuje, dalyvaujant Vokietijoje gerai žinomiems prelegentams.
9. Toliau tęsiami mano inicijuoti projektai: ‚Lietuvių literatūros salonas‘, vykęs Miuncheberge tarptautinio vaikų literatūros ir iliustracijų festivalio
„Duster und heiter“ programos rėmuose. Vaikų lietuvių literatūros salonus planuojama 2015 m. tęsti, jau esame pakviesti dalyvauti keliuose
tarptautiniuose vaikų literatūros festivaliuose.
10. „Lietuvos – Vokietijos istoriniai analai‘ vyko Borgfelde, Bremene ir Liuneburge. Planuojama šiuos projektus tęsti 2015 m. Diusburge, Berlyne bei
kitur.
11. Tęsiamas duomenų bazės apie vertėjus verčiančius lietuvių literatūrą į vokiečių kalbą kaupimas.
12. Koordinuoti vokiečių kuratorių vizitai į Lietuvą: Vilniuje 2014 m. lapkričio mėnesį lankėsi Tarptautinės Leipcigo knygų mugės direktorius p. O.
Zille su savo darbuotoja p. Mariella Bremer. Buvo parengta intensyvi susitikimų programa, aptariant Lietuvos dalyvavimą Leipcigo knygų mugėje
2017 m. garbės viešnios statusu.
13. Užmezgiau naujus kontaktai su fondais bei su naujais potencialiais projektų partneriais, tiek Berlyne, tiek kitose Vokietijos žemėse.
14. Bendradarbiavau su miestais partneriais. Derinau sekančių metų projektus Diusburge, Erfurte, pristatant Vilniaus ir šių miestų partnerystę.
15. Intensyviai dirbama rengiant projektus, skirtus Vilko vaikų tematikai. Surasti partneriai, rengiamasi paraiškų finansinei paramai padavimui 2015
m. pradžioje.
16. Lietuvių literatūros sklaidos projektai: intensyviai bendradarbiaujama su vokiečių leidyklomis leidžiančiomis lietuvių literatūrą, ruošiamasi išleisti
Šlepiko knygos ‚Mano vardas Marytė‘ vertimą į vokiečių kalbą, taip pat D. Staponkutės romaną, kuris bus pristatytas tarptautinėje Leipcigo knygų
mugėje 2015 m.. Ieškoma leidyklų, kurios iki šiol lietuvių literatūros nėra leidusios, tačiau ja domisi.
17. Ieškoma projekto partnerių bei finansavimo leidiniams ir tyrimams apie lietuvių kultūrą išeivijoje Vokietijoje po antrojo pasaulinio karo. Pardėti
paruošiamieji darbai. Rasti partneriai Lietuvoje. Toliau ieškoma temų.
18. Kaupiama lietuvių menininkų, gyvenančių Vokietijoje duomenų bazė, pagal galimybes, padedama jiems šioje šalyje prisistatyti.
19. Rengiamas naujas projektas su Moses – Mendelssohno Europos žydų tyrimo centru. Esame sutarę bendrai parengti šiuolaikinės lietuvių tapybos
parodą, tematizuojant Vilnių kaip Europos žydų kultūros centrą. Tai bus keliaujanti paroda, jau susitarta dėl jos eksponavimo Vilniaus miesto
rotušėje, Zentrum Judaicum Berlyne, kalbėta su Tel Avivo galeristais, bei su Johannesburgo muziejais. Paduotos paraiškos finansavimui.
Laukiama atsakymo.
20. Projekto ‚Vilna – Vilno – Vilnius – žydiškasis Vilnius tarp moderno ir mito‘ pasėkoje atsiliepė galeristas sukaupęs vieną didžiausių pasaulyje
Cornelios Gurlit grafikos darbų kolekciją, dalį kurios, darbus, susijusius su Vilniumi, jis norėtų padovanoti Tolerancijos centrui Vilniuje. Su šiuo
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centru bei galeristu derinime dovanojimo procedūras, darbų pervežimo klausimus, taip pat parodos Tolerancijos centre 2015 m. kovo mėnesį
detales.
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)

Gabrielė Žaidytė
(vardas, pavardė)

Pastaba: pasirašytos ataskaitos teikiamos paštu Kultūros ministerijai ir adresuojamos kultūros ministrui. Ataskaitų kopijos, reikšmingesnės
publikacijos žiniasklaidoje ir veiklos kontaktų suvestinės siunčiamos elektroniniu paštu Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėjui.

1 priedas
Veiklos kontaktų suvestinė

