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(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2013 metai
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.
Pagrindinis kultūros atašė darbo turinys 2013 m. – pasirengimas pirmininkauti ES Tarybos kultūros reikalų komitetui ir pirmininkavimas šiam komitetui 2013 m. II-ąjį pusmetį. 2012 m.
rugpjūčio 1 d. – 2014 sausio 30 d. į Nuolatinę atstovybę deleguoto kultūros atašė pavaduotojo pareigos – kartu su kultūros atašė rengti Lietuvos pirmininkavimo kultūros programą Belgijoje ir
koordinuoti jos įgyvendinimą bei vykdyti komunikaciją.
Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje kultūros atašė ir kultūros atašė pavaduotojo veikla vyksta daugiašalių santykių aplinkoje. Briuselyje šalia pagrindinių ES
institucijų – Europos Parlamento, ES Komisijos, ES Tarybos, yra įsikūrusios pagrindinių tarptautinių organizacijų būstinės, daugelio pasaulio šalių diplomatinės atstovybės prie ES ir dvišalės
ambasados, kultūros centrai ir institutai. ES šalių narių ir trečiųjų šalių kultūrinė veikla yra aktyvi ir matoma. Kita vertus, Belgijos kultūros gyvenimą suaktyvina rotacine tvarka ES Tarybai
pirmininkaujančios šalys, kurios svarbiausią pirmininkavimo kultūros programos dalį sutelkia Briuselyje, pristatydamos savo iškiliausius menininkus. Meno lauke jaučiama didžiulė konkurencija,
o meno projekto kokybė ir pristatomų menininkų tarptautinis pripažinimas yra vienas svarbiausių kriterijų derybose su Belgijos kultūros įstaigomis dėl partnerystės. Lietuva puikiai išnaudojo
pirmininkavimo ES Tarybai suteiktą galimybę pristatyti šalį per jos kultūrą bei meną ir tuo pačiu padėti Lietuvos menininkams ir kultūros vadybininkams užmegzti ilgalaikius profesinius ryšius.
Profesionaliai parengta, įvairiapusė žanrų prasme pirmininkavimo kultūros programa, kurioje pristatyti pasaulinio lygio lietuvių menininkai ir kylančios žvaigždės pasiuntė žinią ES politikams,
biurokratams, Belgijos kultūros įstaigoms ir eilinei publikai apie Lietuvą, kaip kūrybišką, dinamišką, novatorišką šalį, kurios profesionalioji kultūra turi gilias europines tradicijas. Galima teigti,
kad įvyko kokybinis Lietuvos įvaizdžio pokytis, ir nuo šiol lietuvių meno institucijoms ir individualiems menininkams turėtų būti lengviau bendradarbiauti su Belgijos kultūros įstaigomis ir
festivaliais.
Belgijos kultūrinio gyvenimo centras yra sostinė Briuselis, o svarbiausi miesto meno centrai yra BOZAR, Flagey, La Monnaie operos teatras, kino archyvai CINEMATEK, Karališkasis dailės
muziejus, WIELS šiuolaikinio meno centras. BOZAR veikla apima visus meno žanrus, centras rengia vizualiųjų menų, muzikos, literatūros, kino, teatro, šokio ir tarpdisciplininius projektus,
tarptautinius festivalius, teorines diskusijas, forumus, edukacines programas, specialias ES šalių ir trečiųjų šalių meno programas. Flagey menų centro misija – populiarinti aukščiausio profesinio
lygio muzikos ir kino meną, ypatingą dėmesį skiriant moderniųjų laikų ir šiuolaikiniams kūrėjams. Šalia plataus žanrų diapazono pavienių koncertų ar jų ciklų, diskusijų, kūrybinių dirbtuvių,
meno edukacijos renginių Flagey rengia sezoninius ir teminius festivalius, dalyvauja didelės apimties tarptautiniuose muzikos festivaliuose. Iš Briuselyje vykstančių tarptautinių festivalių verta
išskirti „Klaros“ klasikinės muzikos festivalį, Briuselio džiazo maratoną, BOZAR rengiamą elektroninės muzikos festivalį, Briuselio vasaros muzikos festivalį, radijo stoties Musiq 3 vasaros
muzikos festivalį. Briuselyje dinamiškas kino meno laukas. Be CINEMATEK, nuosekliai pristatančio pasaulinio kino aukso fondus ir iškiliausius šiandienos kino kūrėjus, aktyviai veikia
nekomerciniai, autorinio kino teatrai „Cinema Nova“ (surengęs ne vieną lietuvių režisierių kino pristatymą), „STYX“ (pristatė lietuvių poetinę dokumentiką), „Actor’s Studio“. Lietuvių kino
menininkus galėtų dominti dalyvavimas Briuselio kino festivalyje, animacinių filmų festivalyje ANIMA, Fantastinių filmų festivalyje (2013 m. dalyvavo Kristinos Buožytės „Aurora“), Trumpo
metro filmų festivalyje. Šiuolaikinius scenos menus šalia BOZAR aktyviai propaguoja KAAI Theatre ir jo padalinys KAAI Studio. Čia galima būtų pristatyti šiuolaikinio šokio, eksperimentinio
teatro spektaklius. Iš originalių kūrybinių Briuselio organizacijų paminėtinas Briuselio džiazo orkestras, šiuolaikinio šokio teatras „Rosas“ (choreografė Anne Teresa De Keersmaeke), šiuolaikinės
muzikos ansamblis „Ictus“, dramos teatras „Varia“.
Rengiant pirmininkavimo kultūros programą pavyko sukurti glaudžius dalykinius ryšius su svarbiausiomis Belgijos kultūros įstaigomis, festivaliais, meno kolektyvais – Briuselio vizualiųjų
menų centru BOZAR, kino ir muzikos meno centru Flagey, Belgijos karališkaisiais kino archyvais – CINEMATEK, Gento dailės muziejumi, klasikinės muzikos festivaliu Klara, Flandrijos
muzikos festivaliu, Valonijos karališkuoju kameriniu orkestru, Briuselio ir Monso karališkosiomis konservatorijomis. Pasibaigus pirmininkavimui labai svarbu šiuos profesinius ryšius išlaikyti ir
skatinti bei finansiškai remti meno profesionalų tiesioginį bendradarbiavimą ir mainus. Kai kurie pirmininkavimo kultūros programos partneriai, pvz., „Klara“ festivalis, Valonijos karališkasis
kamerinis orkestras jau pateikė pasiūlymus bendradarbiavimui 2014 m.
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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. Išeivijos
rašytojos Rūtos
Šepetys romano
„Tarp pilkų
debesų“
pristatymas.

Projekto įgyvendinimo vieta
ir data
Briuselis, knygynas
„Waterstones“.

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai
Išeivijos rašytoja
Rūta Šepetys

2013 m. kovo 26 d.

Vykdytojas –
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė

2.

Aleksandro
Vozbino
personalinė
tapybos paroda.
Vykdytojas –
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė

Briuselis, Nuolatinės
atstovybės galerija „Menų
pasažas“.
2013 m. balandžio 11 d. –
birželio 15 d.

Tapytojas
Aleksandras
Vozbinas

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Tarptautinis bestseleris, per lietuvės
paauglės istoriją pasakojantis Baltijos šalių
istorijos dramą po sovietų okupacijos,
išverstas į daugiau nei 20 pasaulio kalbų,
apdovanotas įvairiomis premijomis. Pasak
autorės, knyga turi didelį poveikį jaunimui
ir suaugusiems saugant istorinę atmintį,
ugdant pilietiškumą ir skiepijant
bendražmogiškąsias vertybes. Į renginį
susirinkusi tarptautinė Briuselio
bendruomenė – diplomatai, verslininkai,
pedagogai ir mokiniai – domėjosi autorės
pasakojimu apie knygos atsiradimo istoriją,
romano recepciją ir interpretacijas įvairiose
pasaulio šalyse ir diskutavo su rašytoja apie
istorinę atmintį bei jos išsaugojimo svarbą.

50
Renginyje sveikinimo
kalbą sakė Lietuvos
nuolatinis atstovas ES
ambasadorius
Raimundas Karoblis

Parodos atidarymu inauguruota po remonto
profesionaliai įrengta Nuolatinės atstovybės
galerija „Menų pasažas“, kurioje,
bendradarbiaujant su Lietuvos galerijomis
ir kuratoriais, planuojama reguliariai rengti
profesionalaus meno parodas. Atidaryme
sveikinimo kalbą sakė Lietuvos nuolatinis
atstovas ES ambasadorius Raimundas
Karoblis.
Aleksandro Vozbino Vilniaus peizažų bei
kūrinių istorine tematika paroda Nuolatinės
atstovybės užsienio lankytojams,
dalyvavusiems pasirengimo Lietuvos
pirmininkavimui ES Tarybai susitikimuose
bei kituose renginiuose, be estetinio
poveikio buvo įdomi ir pažintine prasme.

Atidaryme dalyvavo apie
70 lankytojų, per
eksponavimo laikotarpį
parodą apžiūrėjo iki 500
lankytojų.

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu
Anonsai ir pranešimai po renginio Nuolatinės
atstovybės, Kultūros ministerijos, Užsienio reikalų
ministerijos, Belgijos lietuvių bendruomenės,
Belgijos tarptautinės bendruomenės tinklalapiuose.
www.lrkm.lt/index/php?2973217605
http://www.xpats.com/culture-beat-march-20
http://briuseliokopustai.blogspot.be/2013/03/rutasepetys-briuselyje.html

Anonsai ir pranešimai po renginio Nuolatinės
atstovybės, Kultūros ministerijos, Užsienio reikalų
ministerijos, Belgijos lietuvių bendruomenės
tinklalapiuose.
http://www.eurep.mfa.lt/index.php?3642140472
http://www.tiesa.com/renginys/9349/briuselyjelietuviska-menu-gal.html
http://old.eu2013.lt/naujienos/lietuvos-nuolatinejeatstovybeje-briuselyje-atidaryta-meno-galerija
http://www.belglietuviai.eu/index.php?psl=events
&act=read&rid=219
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Leonido Donskio
knygos
„Paralelinės
tikrovės:
aforizmai,
įžvalgos ir
mažosios
europietiškos
istorijos (Vilnius,
Versus aureus,
2013)
pristatymas.

Briuselis, Nuolatinė
atstovybė.
2013 m. birželio 19 d.

Filosofas,
kultūrologas,
Europos Parlamento
narys Leonidas
Donskis,
Poetas ir publicistas
Sergejus
Kanovičius,
knygą
iliustruojančių
fotografijų autorė
Jolanta Donskienė

Tradicinis, didelio susidomėjimo sulaukęs
literatūros kūrybos vakaras, skirtas
supažindinti lietuvių bendruomenę su
lietuvių literatūros naujienomis.
„Paralelinės tikrovės“ – ne vien „grynųjų“
aforizmų rinkinys, bet ir filosofinių
apmąstymų, trumpų esė, variacijų kitų
autorių temomis raiška. Sergejaus
Kanovičiaus moderuotame pokalbyje buvo
diskutuojama apie literatūrinę kūrybą,
politiką ir moralę, asmens laisves ir
priklausomybes, patirtis ir keliones,
įtakojančias asmens raidą ir tapatybę.

Apie 80 klausytojų

Anonsai ir pranešimai po renginio Nuolatinės
atstovybės, Kultūros ministerijos, Užsienio reikalų
ministerijos, Belgijos lietuvių bendruomenės
tinklalapiuose.

Lietuvos dailininkų
sąjungos galerijos
„Arka“ direktorė,
parodos kuratorė
Dovilė Tomkutė,
LDS tapytojų
sekcijos pirmininkė,
kuratorė, tapytoja
Arūnė Tornau,
grafikas ir tapytojas
Rytis Valantinas

Paroda skirta Lietuvos pirmininkavimui ES
Tarybai. Reprezentatyvi ir profesionaliai
parengta šiuolaikinės dailės paroda pristato
Lietuvą per jos kultūrą – gyvą, besikeičiančią, atvirą. Eksponuojami aštuonių žinomų
tapytojų – Aloyzo Statulevičiaus, Algio
Griškevičiaus, Jūratės Mykolaitytės, Mindaugo Skudučio, Arūnės Tornau, Broniaus
Gražio, Gintaro Palemono Janonio, Ryčio
Valantino kūriniai atspindi šiuolaikinės
lietuvių tapybos kontekstą, kartų santykį.
Išleisti parodos lankstinukai su išsamiais
menininkų pristatymais lietuvių ir anglų
kalbomis. Paroda sulaukė didelio
susidomėjimo, ją aukštai įvertino
pirmininkavimo pusmetį Nuolatinėje
atstovybėje lankęsi ES politikai, diplomatai,
ES institucijų darbuotojai, ES ekspertai,
žiniasklaida.

Atidaryme dalyvavo apie
http://artycity.org/2013/06/23/the-artist-and-the80 lankytojų, parodos
city/
eksponavimo laikotarpiu –
iki 1000 lankytojų.
http://www.eurep.mfa.lt/index.php?1966954206

https://eurep.mfa.lt/index.php?429510991
https://www.urm.lt/index.php?167242548

Vykdytojas –
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė
4.

Grupinė tapybos
paroda
„Menininkas ir
miestas“.
Vykdytojai –
Lietuvos
dailininkų
sąjungos galerija
„Arka“ ir
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė

Briuselis, Nuolatinė
atstovybė.
2013 m. birželio 19 d. –
2014 m. sausio 15 d.

https://www.urm.lt/index.php?167242548
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-06-18briuselyje-bus-atidaryta-astuoniu-lietuvostapytoju-paroda-menininkas-ir-miestas/102947
http://literaturairmenas.lt/pradzia?view=featured&
start=50
http://www.veliuona.eu/2013/briuselyje-busatidaryta-astuoniu-lietuvos-tapytoju-paroda%E2%80%9Emenininkas-irmiestas%E2%80%9C/
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Lietuvos
pirmininkavimo
ES Tarybai
atidarymas.
Specialios
leidinių apie
Lietuvą politikos,
ekonomikos,
visuomenės,
turizmo temomis
bei grožinės
literatūros
vertimų parodos
– pardavimo
pristatymas.
Vykdytojas –
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė

Briuselis, knygynas
„Waterstones“.
2013 m. liepos 1 d. –
gruodžio 31 d.

Dėl pristatymo
leidinių sąrašo
konsultavo
Nacionalinės
Martyno Mažvydo
bibliotekos
Lituanistikos
skyrius

Briuselyje populiariame anglų kalbos
literatūros knygyne, priklausančiam
tarptautiniam knygynų tinklui
„Waterstones“, paminėta pirmininkavimo
pradžia ir pristatyta speciali užsienio ir
lietuvių mokslininkų, politikų monografijų
Lietuvos politikos, ekonomikos,
visuomenės, istorijos temomis, pažintinės
literatūros bei lietuvių rašytojų vertimų
leidinių ekspozicija – pardavimas.
Renginyje dalyvavo Lietuvos nuolatinis
atstovas ES Raimundas Karoblis,
Nuolatinės atstovybės komunikacijos ir
kultūros grupės. Briuselio tarptautinei
bendruomenei pristatyta pirmininkavimo
kultūros programa Belgijoje ir išplatinti
kultūros programos leidiniai.
Speciali ekspozicija veikė visą
pirmininkavimo laikotarpį. Pasak knygyno
direktorės Nathalie Szecel, daugelis Lietuvą
pristatančių leidinių tapo knygyno
bestseleriai. Pasibaigus pirmininkavimui,
leidiniais yra ir toliau prekiaujama
„Waterstones“ knygyne. Šiuo projektu
prisidėta prie Lietuvos žinomumo sklaidos
Briuselio miesto gyventojų ir turistų tarpe.

Atidarymo renginyje –
apie 60

http://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3
gyxp/vjauairkdby3?ctx=vgaxlcr1jzkh&tab=1

http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/lithua
nias-presidency-kick-off-at-waterstones-brussels

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6123
20325458014.1073741849.264925713530812&ty
pe=3
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Paroda „Lietuva
pašto siuntoje“.
Vykdytojai –
URM
Pirmininkavimo
departamentas ir
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė

Briuselis, Europos
ekonominių ir socialinių
reikalų komitetas.
2013 m liepos 10 d. –
rugpjūčio 20 d.

Meno istorikė
dr. Giedrė
Jankevičiūtė

Europos ekonominių ir socialinių reikalų
Parodos atidaryme –
komiteto ir ES Tarybai pirmininkaujančios apie 300
šalies tradiciškai organizuojamas kultūros
projektas. UNESCO registrų ir sąrašų
objektai Lietuvoje pristatomi dešimtyje
pašto siuntą primenančių dėžių ir pateikti
interaktyviai, patraukliai bei naujoviškai.
Parodos atidaryme sveikinimo žodį tarė
Europos ekonominių ir socialinių reikalų
komiteto vicepirmininkė Jane Morrice ir
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriato atstovas Arūnas Mark. Parodos
kūrybinės grupės vadovė, meno istorikė dr.
Giedrė Jankevičiūtė išsamiai pristatė
parodos koncepciją ir atsakė į publikos
klausimus apie UNESCO objektus
Lietuvoje. Parodos atidaryme dalyvavo
EKOSOC nariai, ES šalių narių atstovai, ES
institucijų darbuotojai, Belgijos
žiniasklaida.

http://www.lithuaniatribune.com/42846/exhibitionlithuania-in-the-mail-parcel-will-mark-the-start-oflithuanias-presidency-201342846/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eventsand-activities-lithuania-mail-parcel
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.photogalleries.28828
http://www.eu2013.lt/lt/renginiai/kulturiniairenginiai/interaktyvi-unesco-paroda-lietuva-pastosiuntoje_2
http://blog.lesrencontres.eu/2013/08/07/culturalprogramme-of-the-lithuanian-presidency-of-thecouncil-of-the-eu/
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Lietuvos
pirmininkavimo
ES Tarybai
Iškilmingas
koncertas.
Vykdytojai –
Lietuvos
nacionalinė
filharmonija,
„Klara“ muzikos
festivalis,
BOZAR,
Nuolatinės
atstovybės
Kultūros grupė

Briuselio vizualiųjų menų
centras BOZAR.
2013 m. rugsėjo 12 d.

Operos dainininkė
Violeta Urmana,
dirigentas Modestas
Pitrėnas, Lietuvos
nacionalinis
simfoninis orkestras

Reikšmingas aukščiausio lygio viešosios
diplomatijos ir muzikos meno renginys,
tarptautinei Briuselio bendruomenei
pasiuntęs žinią apie Lietuvą kaip apie
aukštos europietiškos kultūros šalį.
Svarbiausioje Briuselyje – BOZAR menų
centro didžiojoje salėje vykusiame
iškilmingame koncerte dalyvavo Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
Belgijos Karalius Philippe, ES Tarybos
Prezidentas Herman Van Rompuy, Europos
Parlamento nariai, diplomatai, aukšti ES
institucijų pareigūnai bei „Klara“ muzikos
festivalio auditorija, nuolatiniai BOZAR
koncertų lankytojai. Koncertas buvo
įtrauktas į prestižinio „Klara“ muzikos
festivalio programą ir tapo populiariausiu
festivalio koncertu. Vyko tiesioginė
koncerto transliacija per „Klara“ muzikos
radiją. Koncertas plačiai reklamuotas
BOZAR ir „Klara“ festivalio
komunikacijos kampanijose.
Pažymėtina, kad koncertas pradėtas ir
baigtas nacionalinių kompozitorių kūriniais
– Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
simfonine poema „Miške“ ir
Juozo Gruodžio daina „Ulijona“. Taip pat
skambėjo Richard’o Wagner’io ir
Richard’o Strauss’o vokalinė ir
instrumentinė muzika. Lietuvos operos
primadonos Violetos Urmanos ir
Nacionalinio simfoninio orkestro
meistriškumas ir interpretacinis menas
publikos bei muzikos profesionalų buvo
įvertinti kaip „pasaulinio lygio“.

Apie 2000 klausytojų
BOZAR salėje
ir
65.000 „Klara“ radijo
klausytojų tiesioginės
transliacijos metu

http://www.staalkaart.be/?q=recensies
http://radio.klara.be/radio/10_programmas.php?d
atum=130912&xml_program=KL37130912OKL
F.xml
http://www.klassiekcentraal.be/?q=recensie/kennismaking-met-delitouwse-muziekcultuur
http://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kultura/lietuviu-muzikai-briuselio-prest
(http://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kultura/briuselio-scenoje-lietuviu-kulturosperlai.htm)
(http://www.15min.lt/naujiena/kultura/muzika/liet
uvos-muzikos-zvaigzdziu-briuselyje-klausesi-irkaralius-philippe-as-284-368729
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/briuselyje
-d-grybauskaitei-ir-belgu-karaliui-koncertavolietuvos-kulturos-zvaigzdynas.d?id=62309737
http://www.worldconcerthall.com/en/schedule/ciu
rlionis_wagner_with_urmana_and_strauss_from_
brussels/10467/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kult
uros_naujienos/lietuvos_kultura_briuselyje_prista
tys_vurmana_ir_lietuvos_nacionalinis_simfoninis
_orkestras/,print.1
http://www.ve.lt/naujienos/kultura/muzika/lietuvo
s-muzikos-zvaigzdziu-briuselyje-klausesi-irkaralius-1053573/
http://www.lithuaniatribune.com/50492/thepearls-of-lithuanian-culture-presented-inbelgium-201350492/)
http://www.lrt.lt/en/news_in_english/29/25223/th
e_pearls_of_lithuanian_culture_presented_in_bel
gium
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8.

Dailės paroda
„Lietuviški būties
peizažai“

9.

Paroda
„Gražiausios
lietuviškos
knygos 2012“
Vykdytojai – ES
Tarybos Vertimų
generalinis
direktoratas, ES
Tarybos Kalbų
biblioteka,
Nuolatinės
atstovybės
Kultūros grupė

Briuselis, ES Tarybos LEX
pastatas.
2013 m. rugsėjo 19 d. –
lapkričio 30 d.

Tapytojai Linas
Liandzbergis,
Audrius Gražys,
Druskininkų
bigbendas – Linas
Bankauskas, Tomas
Čiukauskas, Lukas
Zinkevičius,
Ričardas Meškerys
ir Valdas Meškerys

Paroda organizuota ES Tarybos Vertimų
generalinio direktorato iniciatyva. Tai –
tradicinis didelio dėmesio sulaukiantis šio
direktorato renginys, organizuojamas jau 6ąjį kartą bendradarbiaujant su
rotuojančiomis pirmininkaujančiomis
šalimis. Parodoje buvo pristatyti penki
žinomi šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai,
išskiriantys savo braižu – Laisvydė
Šalčiūtė, Vilmantas Marcinkevičius, Rimas
Bičiūnas, Linas Liandzbergis ir
Audrius Gražys. Parodos atidaryme
koncertavo jaunų džiazo muzikantų iš
Druskininkų grupė, atlikusi improvizacinės
muzikos programą „Čiurlionis kitaip“.
Konkurso „Gražiausios lietuviškos knygos
2012“ laureatų paroda atskleidė Lietuvos
knygos meno aktualijas ir jo kūrėjų
paieškas. Parodoje eksponuotos 20 įvairaus
žanro knygos – nuo vadovėlių iki meno
albumų, nuo eksperimentinės knygos iki
grožinės literatūros ir knygų vaikams. Abi
parodos visą eksponavimo laikotarpį buvo
gausiai lankomos LEX pastate dirbančio
personalo bei ES Tarybos darbo grupių ir
aukštesnio lygio susitikimų dalyvių.

Apie 200 lankytojų
atidaryme.

http://www.europanu.nl/id/vjayb0jeo6z9/agenda/exhibition_of_cont
emporary_art_the?ctx=vg9phwhrwezg&tab=1
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-09-20lietuvos-kulturos-pristatymas-briuselyjekoncertas-dvi-parodos-ir-kinoretrospektyva/107482
http://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kultura/briuselyje-atsirado-vietoslietuviskiems-peizazams-o-aktamsne.htm#.UrhHixBoWxg
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/lie
tuviu-dailes-paroda-briuselyje-atidares-audriusgrazys-menas-ir-biurokratineje-institucijojenepraranda-polekio-juk-siais-laikais-jis-ir-tualetekabinamas-29-370565
http://www.eu2013.lt/en/events/culturalevents/exhibition-of-contemporary-art-thelithuanian-landscapes-of-being-and-exhibitionthe-most-beautiful-lithuanian-book-2012-eu-gscdga-3-brussels
http://www.eu2013.lt/en/events/interactiveexhibition-the-lithuanian-landscapes-of-being
http://www.15min.lt/gallery/show/briuselyjepristatytos-lietuvisku-buties-peizazu-irgraziausiu-lietuvisku-knygu-2012-parodos-44268
http://www.eu2013.lt/lt/renginiai/siuolaikinesdailes-paroda-lietuviski-buties-peizazai-irgraziausios-knygos-2012-paroda-es-tgs-dga-3briuselyje
http://kamane.lt/Spaudos-atgarsiai/2013metai/Rugsejis/Daile/Lietuviski-buties-peizazaiBriuselyje
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10. Poetinės
dokumentikos
programa „Kino
inkliuzai“.
Vykdytojai –
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė,
VšĮ „Meno
avilys“

Briuselio nekomercinio
kino teatras „STYX“.
2013 m. rugsėjo 19 – 20 d.

Specialus Užsienio reikalų ir kultūros
ministerijų parengtas pirmininkavimo
kultūros programos projektas ypatingas tuo,
kad buvo rodomi pirmą kartą Lietuvos kino
istorijoje restauruoti ir suskaitmeninti
filmai iš lietuvių dokumentikos aukso
fondo. Dviejų dalių programoje – poetinės
dokumentikos pradininkų kartos ir
nepriklausomos Lietuvos pirmosios kino
kūrėjų kartos filmai, tarptautiniuose
festivaliuose sulaukę ypatingo dėmesio bei
apdovanojimų. Programą padėjo surengti
nekomercinio kino teatro „Nova“ programų
sudarytojas Laurent Gowaerts, gerai
išmanantis lietuvių kino istoriją.
„Kino inkliuzų“ programa pasiekė tikslinę
auditoriją – kino specialybės studentus,
nuolatinius kino teatro „STYX“ žiūrovus.

70 žiūrovų

http://www.15min.lt/naujiena/kultura/kinas/lietuv
iskus-filmus-belgijoje-pristatantis-laurent-asgovaertsas-nepaisant-ironisku-belgu-ziurovukomentaru-lietuvos-kinas-pelne-ju-pasitikejima4-370767#ixzz2fzJvYkJY
http://www.eu2013.lt/lt/renginiai/kino-inkliuzaile-styx-briuselyje
http://www.eu2013.lt/lt/naujienos/briuselyjesiuol
aikine-lietuviu-daile-knygos-menas-ir-poetinedokumentika
http://www.belglietuviai.eu/index.php?psl=events
&act=read&rid=240&PHPSESSID=8ab064a5c17
1cbfebbcc9b13f9661ac3
http://www.europanu.nl/id/vjcv4howdxz4/agenda/cinematic_inclusi
ons_le_styx_brussels?ctx=vg9phwhrwezg
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-09-20lietuvos-kulturos-pristatymas-briuselyjekoncertas-dvi-parodos-ir-kinoretrospektyva/107482
http://brusselsdiplomatic.com/2013/09/16/thelithuanian-culture-in-belgium/
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11. Paroda
„M. K.
Čiurlionis.
Svajonės apie
Lietuvą“.
Vykdytojai Nacionalinis M.
K. Čiurlionio
dailės muziejus,
Gento dailės
muziejus,
Nuolatinės
atstovybės
Kultūros grupė

Gento dailės muziejus.
2013 m. rugsėjo 20 d. –
gruodžio 15 d.

Muzikologas prof.
Vytautas
Landsbergis,
Osvaldas Daugelis,
Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės
muziejaus
vyriausioji fondų
saugotoja Nijolė
Adomavičienė,
Čiurlionio skyriaus
vedėja Vaiva
Laukaitienė

Vienas svarbiausių pirmininkavimo
kultūros programos projektų. Gento
vizualiųjų menų muziejaus kuratorių
parengta paroda pirmą kartą Belgijoje
konceptualiai pristatė fin-de-siècle lietuvių
menininko ir kompozitoriaus kūrybos
pasaulį ir asmenybę. Buvo sukurta
išskirtinė parodos architektūra. Parodoje
eksponuota 180 kūrinių – pastelių,
fotografijų, eskizų, vinječių ir pan. Tai
didžiausia užsienyje rengta M. K.
Čiurlionio paroda. Ekspozicijų salėse
skambėjo M. K. Čiurlionio muzikos įrašai
bei lietuviškai įskaitytų laiškų fragmentai.
Gento dailės muziejus išleido išsamų
parodos katalogą olandų ir anglų kalbomis
su instrumentinės muzikos kompaktine
plokštele. Parodą puikiai įvertino
specialistai ir eiliniai lankytojai. Muziejus
organizavo 16 palydimųjų parodos renginių
– Belgijos menotyrininkų ir muzikologų
paskaitų, edukacinių užsiėmimų, Roko ir
Sonatos Zubovų koncertą, kino filmo
„Laiškai Sofijai“ peržiūrų. Buvo vedamos
ekskursijos po parodą, organizuoti Liuveno
pedagoginės mokyklos studentų ir Briuselio
Europos mokyklos II įvairių amžiaus grupių
kūrybiniai užsiėmimai. Paroda plačiai
anonsuota ir nušviesta Belgijos
žiniasklaidoje. Paroda buvo reklamuojama
didžiųjų Belgijos miestų geležinkelių
stotyse ir kitose viešosiose erdvėse, meno
mokyklose, kultūros įstaigose.

Atidaryme – apie 300.
Parodos metu – 24 181
lankytojas

http://www.mskgent.be/en/exhibitions/ciurlionis/
ciurlionis
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?arti
cleid=dmf20131025_00809426
http://www.knack.be/nieuws/knack-club/m-cciurlionis-dromen-van-litouwen/game-prom108657.html
http://www.bruisendgent.be/evenementen/m-kciurlionis-dromen-van-litouwen
Le Vif L’Express. 2013 m. spalio 25 d.
G. Gilsoul „Quand le son se fait couleur“
De Standaard. 2013 m. rugsėjo 27 d. J. Van Hove
„De obsessieve dromer“
Europos Komisijos žurnalas “Commission en
direct”, 2013 m. rugsėjo mėn. Nr. 6 straipsnis
“M. K. Čiurlionis. Dreaming of Lithuania in
Ghent”
H Art. 2013 m. lapkričio 28 d. S. Spaid
Lighter Touch and a Soothing Palette”

“A

Naujasis židinys - Aidai, 2013 m. Nr. 7.
Statulevičiūtė-Kaučikienė „Kaip ES
pirmininkauja Lietuvos kūrėjai”
http://www.lrytas.lt/-13797691121378158699belgijoje-m-k-%C4%8Diurlioniok%C5%ABryba-pristatyta-mediniamemi%C5%A1ke.htm
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/m-kciurlionis-viesi-pas-flamandus/163887
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/be
lgijos-gento-dailes-muziejuje-atidarytojeparodoje-m-k-ciurlionis-pristatytas-kaiptalentingas-gamtos-zmogus-29370910#ixzz2fzJGlDID
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-09-22m-k-ciurlionio-kurybos-paroda-atidaryta-gentodailes-muziejuje-belgijoje/107529

10
12. Koncertas
„Čiurlionis.
Garsas ir spalva”.
Vykdytojai –
Flandrijos
muzikos
festivalis, Gento
dailės muziejus,
Nuolatinės
atstovybės
Kultūros grupė,
Tarptautinių
kultūros
programų centras

Gento dailės muziejus.
2013 m. rugsėjo 23 d.

Pianistas Petras 1.
Geniušas ir
Čiurlionio kvartetas:
Jonas Tamkevičius,
Darius Dikšaitis,
Gediminas
Dačinskas, Saulius
Lipčius

„Čiurlionianos“ Gente renginys – koncertas,
įtrauktas į prestižinio Flandrijos muzikos
festivalio 56-ojo sezono programą ir rengtas
bendradarbiaujant su Gento dailės
muziejumi, kur vyko paroda „M. K.
Čiurlionis. Svajonės apie Lietuvą“.
Koncerte skambėjo M. K. Čiurlionio
kamerinė muzika, atliekama Čiurlionio
kvarteto, pianisto Petro Geniušo ir Belgijos
styginių kvarteto „Taurus“. Koncerte
dalyvavo užsienio reikalų viceministras
Neris Germanas, Lietuvos nuolatinės
atstovybės ES vadovo pavaduotojas
Ričardas Šlepavičius, Lietuvos Respublikos
garbės konsulas Gente Jean Haus,
Flandrijos muzikos festivalio publika ir
Gento vaizduojamosios dailės muziejaus
„Muziejaus draugų“ klubo nariai,
žiniasklaidos atstovai. Flandrijos festivalio
meno vadovė Isaline Claeys atsiliepė apie
koncertą kaip apie labai sėkmingą
festivalio renginį. Belgijos
„Taurus“ kvarteto nariai planuoja įtraukti
M. K Čiurlionio styginių kvartetą į savo
kitų koncertų programas.

Koncerto klausytojų –
170.
65.000 unikalių
lankytojų aplankė
Flandrijos festivalio
interneto svetainę
festivalio laikotarpiu

http://webcache.googleusercontent.com/search?q
=cache:C8UQ41NprMJ:www.lrkm.lt/go.php/lit/IMG/3845+&cd=2&h
l=lt&ct=clnk&gl=be&client=firefox-a
http://www.europanu.nl/id/vjay46e0wmom/agenda/ciurlionis_sound
_and_colour?ctx=vg9phwhrwezg&tab=1
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/kultura/m-kciurlionis-ikvepe-belgus-eksperimentuoti
Europos Komisijos žurnalas “Commission en
direct”, 2013 m. liepos- rugpjūčio mėn. Nr. 5.
“Lithuania Shares cuLTure with Europe”
http://www.eu2013.lt/en/gallery/view/id.490
www.pranesimai.elta.lt - Pirmininkaujanti Lietuva Gente pristatys M.K. Čiurlionio svajones
...Petras Geniušas, Čiurlionio kvartetas ir belgų
styginis kvartetas...;
www.delfi.lt - Atidaroma didžiausia visų laikų
M.K.Čiurlionio paroda užsienyje... Petras
Genušas, Čiurlionio kvartetas ir belgų styginių
kvartetas...;
www.bernardinai.lt - Gento dailės muziejuje
Belgijoje atidaryta M. K. Čiurlionio kūrybos
paroda... Petras Genušas, Čiurlionio kvartetas ir
belgų styginių kvartetas...
www.lrkm.lt - Čiurlionis. Garsas ir spalva
www.eu2013.lt - M. K. Čiurlionio muzikinės
kūrybos pristatymas Flandrijos muzikos
festivalyje Gente. Koncertuoja P. Geniušas,
Čiurlionio kvartetas, Tauro kvintetas
http://www.aidas.lt/lt/naujausioszinios/article/9022-09-20-naujausios-zinios
http://www.gentfestival.be/programma/ciurlionis
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13. Čiurlionio
kvarteto
koncertas, skirtas
Lietuvos
Pirmininkavimui
ES Tarybai
pažymėti.
Vykdytojai –
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė,
LR ambasada
Belgijoje ir LR
garbės konsulas
Antverpene F.
Nieberding.

Antverpenas, Šv. Onos
koplyčia.
2013 m. rugsėjo 24 d.

Čiurlionio kvartetas
– JonasTankevičius,
Darius Dikšaitis,
Gediminas
Dačinskas,
Saulius Lipčius

Lietuvos Respublikos garbės konsulo
Antverpene iniciatyva organizuotas
koncertas, skirtas pirmininkavimui
paminėti. Koncerto programoje skambėjo
išskirtinai lietuvių kompozitorių –
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio,
Giedriaus Kuprevičiaus ir Fausto Latėno –
kūriniai. Nuolatinės atstovybės kultūros
grupė parengė koncerto programėlę, kurioje
išsamiai pristatytas Čiurlionio kvartetas ir
koncerte skambėjusių kompozitorių kūryba.
Koncerte dalyvavo LR ambasados Belgijoje
konsulas Marijus Dunda, LR garbės
konsulas Antverpene, užsienio šalių garbės
konsulai Antverpene, lietuvių
bendruomenės Belgijoje pirmininkas
Arnoldas Pranckevičius ir kiti jos nariai.
Klausytojai aukštai įvertino pasaulinio
lygio kvarteto muzikantų meistriškumą ir
pirmą kartą girdėtų lietuvių kompozitorių
kūrinių programą.

50 klausytojų

Anonsai Nuolatinės atstovybės, Kultūros
ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos,
Belgijos lietuvių bendruomenės tinklalapiuose.
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/kultura/kaipes-pirmininkavo-lietuvoskurejai.htm#.Us0aA7RoWxg
http://www.mic.lt/lt/info/1295?PHPSESSID=638
8b51d76781923ec1117d94017aef1
http://lietuve.lt/kultura/ciurlionis-garsas-irspalva-pianisto-petro-geniuso-ir-ciurlioniokvarteto-koncertas-gente
http://www.baltictravelnews.com/index.php?m_i
d=18252&i_id=5&pub_id=81412
http://www.eu2013.lt/lt/renginiai/m-k-ciurlioniomuzikines-kurybos-pristatymas-flandrijosmuzikos-festivalyje-gente-koncertuoja-pgeniusasfortepijonas-mk-ciurlionio-kvartetas-taurokvartetas
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14. Agnės
Žagrakalytės
kūrybos
pristatymas
tarptautiniame
poezijos
festivalyje
“Transpoesie”.
Vykdytojai –
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė,
EUNIC Briuselio
padalinys

Briuselis, literatūros namai
“Passa porta”, Anspach
galerija, viešojo trasnporto
STIB sistema.
2013 m. rugsėjo 26 d. –
spalio 21 d.

Poetė Agnė
Žagrakalytė

Europos kalbų dienos proga Briuselyje
rengtas III-sis tarptautinis poezijos
festivalis „Transpoesie“ siekia pabrėžti
Europos kalbų įvairovę ir poetinės kūrybos
svarbą, padėti jaunosios kartos poetams
pasiekti didesnio matomumo. Festivalis
subūrė poetus iš 25 Europos šalių.
Festivalis netradicinis tuo, kad poetų
kūryba originalo, prancūzų ir olandų
kalbomis pristatoma Briuselio miesto
viešosiose erdvėse – viešajame transporte,
prekybos centre Galerie Anspach lipdukų,
skrajučių, stendų pavidalais. Rugsėjo 26 d.
populiariuose literatūros namuose „Passa
Porta“ vyko festivalio poetų kūrybos
vakaras, kuriame savo poeziją skaitė Agnė
Žagrakalytė, poezijos vertimai į anglų,
prancūzų ir olandų kalbas buvo
projektuojami ekrane.
Festivalio partneriai – knygynų tinklas
„Libris Agora“ sukūrė festivalio elektroninį
almanachą anglų, prancūzų ir olandų
kalbomis. Poetės Agnės Žagrakalytės
dalyvavimas „Transpoesie“ festivalyje buvo
sėkmingas ir prisidėjo prie lietuvių kalbos ir
literatūros sklaidos. Informaciją apie
festivalį platino festivalyje dalyvavusių 25
Europos šalių kultūros institutai ir
diplomatinės atstovybės.

Poezijos vakare „Passa
porta“ – apie 100
klausytojų ir
žiniasklaidos atstovų;
parodos Galerie
Anspach atidaryme –
apie 50

LA LIBRE Belgique. 2013 m. rugsėjo 25 d. “La
poésie descend sur la ville et prend le metro” su
A. Žagrakalytės tekstu apie kūrybą ir poezijos
paskirtį.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-09-30agnes-zagrakalytes-poezija-keliauja-pobriuseli/107978
http://www.transpoesie.eu/news.php?doc_id=555
&lg=fr&doc_lg=555
http://www.transpoesie.eu/poets.php?doc_id=485
http://www.passaporta.be/en/agenda/transpoesie1
ES šalių kultūros institutų asociacijos EUNIC
Briuselio skyrius išleido 165 lipdukus su poezijos
tekstais originalo kalbomis bei olandų, prancūzų
kalbų vertimais, 120 plakatų, 120.000 skrajučių,
sukūrė 27 stendus parodai prekybos centre
„Galerie Anspach“
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„Focus on
Lithuania“
programa.

Briuselio vizualiųjų menų
centras BOZAR

15. Paroda
„Jonas Mekas/
Fluxus Siena“

2013 m. spalio 17 d. –
2014 m. sausio 26 d.

16. Pokalbis „Jonas
Mekas sutinka
Vytautą
Landsbergį“

2013 m. spalio 17 d.

17. Speciali filmo
„Lietuva ir SSRS
žlugimas“
peržiūra

2013 m. spalio 18 d.

18. Jono Meko
retrospektyva.

Belgijos karališkieji kino
archyvai CINEMATEK
2013 m. spalio 16 – 29 d.

Vykdytojai –
Nacionalinė
dailės galerija,
BOZAR,
CINEMATEK,
Nuolatinės
atstovybės
Kultūros grupė,
Tarptautinių
kultūros
programų centras

Jonas Mekas,
prof. Vytautas
Landsbergis,
Nacionalinės dailės
galerijos direktorė
dr. Lolita
Jablonskienė,
kuratorius Liutauras
Pšibilskis

Didžiausią Belgijos žiniasklaidos ir
publikos dėmesį pritraukęs pirmininkavimo
kultūros programos renginių ciklas.
Svarbiausiose Briuselyje meno salėse –
Belgijos karališkųjų kino archyvų
CINEMATEK kino teatre ir vizualiųjų
menų centre BOZAR įvyko kino
retrospektyva, diskusija su prof. Vytautu
Landsbergiu, paroda „Jonas Mekas /
Fluxus siena“, susitikimai su žiūrovais ir
speciali filmo „Lietuva ir SSSR žlugimas”
peržiūra. Belgijoje gerai žinomo, tačiau su
Lietuvos vardu mažai sieto avangardinio
kino kūrėjo, poeto, filosofo Jono Meko
renginių ciklas suteikė išskirtinę progą
apžvelgti kelių dešimtmečių kūrybos,
peržengiančios atskirų meno disciplinų
ribas, visumą ir naujausius darbus.
Parodoje „Jonas Mekas/ Fluxus siena“
pateikti rinktiniai Jono Meko kūriniai nuo
6-ojo dešimtmečio iki šių dienų,
eksponuotos retos fotografijos, atspaudai,
videoinstaliacijos, video filmai, eilėraščiai,
atskleidžiant svarbiausias Jono Meko
kūrybos temas: Lietuva/Namai/Rojus;
Draugystė/Šeima; Dabar/Būtis dabartyje.
Paties Jono Meko sudarytoje kino
retrospektyvoje rodyti 1964–2012 m.
kūrybos filmai: „Voldenas“, „Prisiminimai
iš kelionės į Lietuvą“, „Prarastas, prarastas,
prarastas“ „Bemiegių naktų istorijos“,
trumpų filmų programos „16 mm filmų
kolekcija“ ir „60-tųjų kvartetas“,
naujausias filmas „Ištraukos iš laimingo
žmogaus gyvenimo“. Retrospektyva buvo
įtraukta į CINEMATEK rengiamo
alternatyvaus kino festivalio „Age d‘Or“
programą“.
Renginiai buvo pristatyti apie 40-tyje
Belgijos ir Lietuvos spaudos, televizijos,
radijo ir internetinės žiniasklaidos
pranešimų, plačiai aptariami socialiniuose
tinkluose.

Parodos atidaryme –
250.
Pokalbyje – 200.
Specialioje peržiūroje –
200.
Kino retrospektyvoje
apie 1000, parodą
galėjo apžiūrėti iki
30.000 BOZAR menų
centro lankytojų

http://www.lalibre.be/culture/cinema/mekas-a-lacamera-et-a-l-accordeon5254d0363570c13e8fa60e54
http://www.standaard.be/cnt/dmf20131010_0078
4044
http://journalmetro.com/culture/386996/jonasmekas-une-vie-a-filmer/
http://www.eu2013.lt/lt/galerija/view/id.621
http://www.standaard.be/cnt/dmf20131021_0080
2536
http://www.eu2013.lt/lt/naujienos/teminiaistraipsniai/trys-dienos-su-jonu-meku-briuselyjesusitikimai-filmai-paroda
http://myep.delfi.lt/news/trys-ispudingos-dienossu-j-meku.d?id=63097634
http://literaturairmenas.lt/2013-10-25-nr3447/1227-aktyvios-jungtys/1893-agnemackeviciute-jonas-mekas-kalbasi-su-draugais
http://www.7md.lt/tarp_disciplinu/2013-1115/Daugiau-jokio-karohttp://www.rtbf.be/culture/scene/detail_theatredeux-evenements-a-bozar-un-hamlet-lithuanienet-la-vecchia-vaccca-meilleure-decouverte-belge2012-13?id=8136665
2013 9-10 mėn. CINEMATEK žurnalas nr. 29.
2013 10 01 Filmagie 2013 10 04 Agenda (Brussel
Deze Week) 2013 10 09 Focus Knack 2013 10 09
La Libre 2013 10 11 Focus Vif 2013 10 12 de
Standaard / Weekblad 2013 10 18 Agenda
(Brussel Deze Week) 2013 10 22 De Standaard
2013 10 25 Gazet van Antwerpen 2013 10 25
“Literatūra ir menas” 2013 11 01 Elle Belgie
2013 11 01 Filmmagie 2013 11 07 H art.
„Kultūros barai“ 2014 m. Nr. 1. „Ar tikrai nebėra
Itakės?“ Jono Meko ir Vytauto Landsbergio
pašnekesys apie meną ir politiką. DAMno. 2014
Nr. 1 S. Steverlynk „A Full Life“
Reportažai televizijoje:
2013 11 17, 20:15 nacionalinis TV kanalas
„Canvas“. Speciali laida „Canvasconnectie“
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„Focus on
Lithuania“
programa
BOZAR.
19. OKT/Vilniaus
miesto teatro
spektaklis
„Hamletas“.
Vykdytojai –
OKT/ Vilniaus
miesto teatras,
BOZAR Theatre,
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė,
Tarptautinių
kultūros
programų centras

Briuselio vizualiųjų menų
centras BOZAR.
2013 m. lapkričio 15-16 d.

OKT / Vilniaus
miesto teatro trupė

Pirmosios OKT / Vilniaus miesto teatro
gastrolės Briuselyje. Lietuviškasis
„Hamletas” įtrauktas į 2013 - 2014 m.
sezono BOZAR THEATRE tarptautinę
programą kartu su Oslo nacionalinio teatro,
italų aktorės Isabella Rossellini, graikų
trupės Blitz Theatre Group ir kitais žinomų
ar naujų Europos teatro kūrėjų darbais.
Spektakliai praėjo su dideliu pasisekimu,
buvo pažymėti Belgijos teatro kritikų. Po
gastrolių BOZAR meno vadovas ir
generalinis direktorius Paul Dujardin
pažymėjo, kad ateityje planuotų pristatyti
kitus režisieriaus Oskaro Koršunovo
darbus.
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http://bxlconnect.com/events/international-stagehamlet-by-oskaras-korsunovas-lithuania/
http://www.bozar.be/activity.php?id=13795
http://www.rtbf.be/culture/scene/detail_theatredeux-evenements-a-bozar-un-hamlet-lithuanienet-la-vecchia-vaccca-meilleure-decouverte-belge2012-13?id=8136665
http://www.eu2013.lt/en/events/culturalevents/oktvilnius-city-theatre-hamlet_1
https://pinvents.com/event/735022899859458/ha
mlet-by-okt-vilnius-city-theatre
http://www.lithuaniatribune.com/57021/lithuanias
-cultural-programme-in-belgium-continues-withoskaras-korsunovas-hamlet-201357021/
http://www.government-world.com/lithuaniascultural-programme-in-belgium-continues-withoskaras-korsunovass-hamlet/
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„Lietuvos
kultūros sezonas“
Flagey.
20. Šarūno Barto
kino
retrospektyva.
Vykdytojai –
CINEMATEK,
Flagey,
Nuolatinės
atstovybės
Kultūros grupė,
Tarptautinių
kultūros
programų centras

Briuselio menų centro
Flagey kino klubas
Studio 5.
2013 m. lapkričio 15 d. –
gruodžio 2 d.

Kino režisierius
Šarūnas Bartas,
studijos „Kinema“
prodiuserė Jurga
Dikčiuvienė

Pirmą kartą Briuselyje pristatyta Šarūno
Barto kūrybos panorama – 8 filmai, sukurti
1990-2010 m. laikotarpiu. Retrospektyva
rengta bendradarbiaujant su Belgijos
karališkaisiais kino archyvais
CINEMATEK, 2013 m. lapkričio mėn.
minėjusiais savo įkūrimo 75-metį, ir buvo
įtraukta į jubiliejinių renginių programą. Ši
aplinkybė retrospektyvai suteikė didesnio
matomumo ir svorio, lietuvių režisieriaus
kūryba buvo pristatyta jubiliejiniame kino
archyvų leidinyje „CINEMATEK 75. Past.
Future. Cinema“. CINEMATEK kuratoriai
žiūrovams pristatė Š. Bartą kaip savitą
šiuolaikinio kino kūrėją.
Retrospektyvos atidarymo proga surengtas
susitikimas-diskusija su režisieriumi Š.
Bartu. Susitikimą moderavo žinomas belgų
kino kritikas Louis Danvers.

300

2013 11 01 „CINEMATEK. Past. Future.
Cinema“
2013 11 08 Focus-Vif
2013-11-21 Agenda No. 1402 “Cinéaste de
l’impénétrable“
http://www.cinematek.be/?node=17&event_id=1
00142201
http://brusselsdiplomatic.com/2013/09/16/thelithuanian-culture-in-belgium/
www.flagey.be/en/program/genre/cinema/sharuna
s-bartas
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Saruno_Barto_retro
spektyva__jubiliejinio/4086/1
http://www.eu2013.lt/en/news/a-retrospective-ofsarunas-bartass-works-is-included-in-theanniversary-season-programme-of-cinematek
http://www.koperator.lt/lt/906614/lk_kalendorius/
kulturos_ivykiai_uzsienyje/saruno-bartoretrospektyva-jubiliejinio-belgijos-cinemateksezono-programoje
http://www.eu2013.lt/en/events/sarunas-bartasretrospective
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„
Lietuvos kultūros
sezonas“ Flagey.
21. Berniukų ir
jaunuolių choro
„Ąžuoliukas“
koncertas.
Vykdytojai –
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė,
Flagey,
Tarptautinių
kultūros
programų centras

Briuselio
Flagey.

menų

centras

2013 m. gruodžio 15 d.

Berniukų ir
jaunuolių choro
„Ąžuoliukas“,
dirigentas ir meno
vadovas prof.
Vytautas Miškinis,
operos solistės Asta
Krikščiūnaitė ir
Nora Petročenko

Koncertas įtrauktas į tarptautinio vokalinio
muzikos festivalio „La Voix“ („Balsas”),
skirto Flagey menų centro 75-mečiui
paminėti. Festivalyje dalyvavo Vienos
berniukų choras Wiener Sangerknaben,
Briuselio La Monnaie operos jaunimo
choras, Flandrijos radijo choras, ansamblis
iš Andalūzijos La Roza Enflorese. Koncerto
partneriai – Valonijos karališkasis
kamerinis orkestras ir Briuselio bei Monso
karališkųjų muzikos akademijų studentai.
Dviejų dalių koncerto programoje atlikti
šiuolaikinių lietuvių kompozitorių ir įvairių
laikotarpių italų bei britų kompozitorių
vokaliniai kūriniai. Solistės ir choras
meistriškai atliko solidžią programa ir
sulaukė belgų publikos komplimentų.
Flagey direktorius Gilles Ledure pokalbyje
su kultūros ministru Šarūnu Biručiu išskyrė
„Ąžuoliuko” meistriškumą ir pasidžiaugė
lietuvių muzikų dalyvavimu „La Voix”
festivalyje. Koncerto partneris – Valonijos
karališkasis kamerinis orkestras – pareiškė
pageidavimą tęsti kūrybinį
bendradarbiavimą.

400

http://www.flagey.be/en/program/14201/%E4%E5-uoliukas-boys-and-youth-choir
http://www.flagey.be/fr/programma/14201/auoliukas-boys-and-youth-choir/vytautas-mi-kinisjean-francois-chamberlan-asta-krik-i-nait-norapetro-enko-loreta-kulie-iuvienhttp://www.lalibre.be/culture/musique/flageydonne-de-la-voix-529eb279357004c37c856e71
http://www.orcw.be/events/flagey-presidencelituanienne-du-conseil-de-lunion-europeenne/
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/culture/59820/f
estival-la-voix.do
http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/62154
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-12-13briuselio-festivalyje-balsas-choro-azuoliukaskoncertas/111533
http://www.eu2013.lt/lt/naujienos/pranesimaispau
dai/briuselio-festivalyje-balsaschoro-azuoliukaskoncertas
http://lietuve.lt/kultura/choro-azuoliukaskoncertas-briuselio-festivalyje
http://morkūnaitė.lt/?s=%C4%85%C5%BEuoliuk
as
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22. Pirmininkavimo
uždarymo
renginys
Justės Janulytės
vaizdo ir muzikos
spektaklis
„Smėlio
laikrodžiai“.
Vykdytojai –
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė,
„Vilniaus
festivaliai“,
Flagey,
Tarptautinis
kultūros
programų centras

Briuselio menų centras
Flagey.
2013 m. gruodžio 18 d.

Kompozitorė Justė
Janulytė,
„Gaidos“ ansamblio
solistai - Edmundas
Kulikauskas,
Povilas Jacunskas,
Onutė Švabauskaitė,
Rūta Tamutytė,
„Vilniaus festivalių“
direktorius,
kompozitorius
Remigijus Merkelys

Pirmininkavimo uždarymas tapo ryškiu
kultūros programos akordu. Europoje jau
gerai žinomos jaunos kompozitorės Justės
Janulytės meditatyvus ir inspiruojantis
audiovizualaus meno kūrinys atskleidė
šiuolaikinių lietuvių kūrėjų ir atlikėjų
kūrybingumą ir novatoriškumą.
Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, sveikinimo
kalbą sakė Kultūros ministras Šarūnas
Birutis.
Audiovizualinį spektaklį stebėjo ES
institucijų atstovai, diplomatai, Flagey
koncertų publika, Belgijos kultūros įstaigų
atstovai, iš Vokietijos, Prancūzijos
specialiai į renginį atvykę šiuolaikinės
muzikos festivalių organizatoriai, muzikos
kritikai.
Po renginio Flagey direktorius
Gilles Ledure padėkojo Lietuvos
pirmininkavimo komandai už išskirtinį
šiuolaikinės muzikos ir vaizdo meno meno
kūrinį, parinktą pirmininkavimo kultūros
programos ir „Lietuvos kultūros
sezono“ Flagey uždarymui.
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http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/sand
glasses-visual-music-performance-to-crown-thelithuanian-presidency-cultural-programme-inbrusselshttp://www.lrkm.lt/go.php/lit/IMG/4188
http://www.knack.be/nieuws/knackclub/sandglasses/game-prom-117396.html
lt.press-report.net – Kultūros programą Briuselyje
baigs “Smėlio laikrodžiai”
www.lrytas.lt - Kompozitorei J. Janulytei metų
pabaiga žada svarbių įvykių;
www.lzinios.lt - Kultūros programą Briuselyje
baigs “Smėlio laikrodžiai”
www.ekspertai.eu - Lietuvos pirmininkavimo
kultūros programą Briuselyje užbaigs instaliacija
“Smėlio laikrodžiai”
www.lrkm.lt - Briuselio menų centre
Flagey vyks Lietuvos pirmininkavimo ES
Tarybai uždarymo renginys...
http://www.highbeam.com/doc/1G1352640323.html
http://www.president.lt/en/presidency/press_relea
ses_960/lithuanian_culture_widely_presented_to
_the_whole_of_europe_19952.html
www.youtube.com - Lietuvos pirmininkavimo ES
Tarybai kultūrinio uždarymo renginys
http://www.lithuaniatribune.com/tag/flagey-artcentre-in-brussels/
be.mfa.lt – Briuselio menų centre Flagey įvyko
Lietuvos...
2013 12 18 Reportažai LRT „Panorama“, Info
TV
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2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) ir kultūros atašė
indėlis į projektą

Projektą
inicijavusi
organizacija

Projekto
Projekte dalyvavę
įgyvendinimo vieta Lietuvos kultūros
ir data
veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

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

19
1.

ES Tarybos
būstinės Justus
Lipsius pastato
dekoravimo
projektas
„Europos sodai“

URM

ES Tarybos
būstinė Justus
Lipsius
2013 m. liepos 3
d. – gruodžio 22
d.

UAB Ekspobalta.
Kūrybinis
vadovas –
Saulius Valius

Pagal tradiciją, ES Tarybai
pirmininkaujanti šalis
apipavidalina ES Tarybos būstinę
Justus Lipsius pastatą. Lietuvos
menininkai sukūrė dekoravimo
projektą „Europos sodai“, kuriame
atspindėtos lietuviškos tapatybės
sudėtinės dalys – tradiciniai
amatai, modernusis menas ir
šiuolaikinis dizainas. Dekoravimo
projekto prasminė ir vaizdinė ašis
– pastato atriume iš lengvų
aliuminio vamzdelių įrengta
instaliacija „Europos sodai“,
atkartojanti tradicinių lietuviškų
šiaudinių sodų struktūrą ir
simbolizuojanti darnos bei
vienybės siekius Europoje. Kitose
pastato erdvėse buvo įrengtos
modernizmo klasikų grafiko
Rimtauto Vincento Gibavičiaus
raižinių ir skulptoriaus Teodoro
Kazimiero Valaičio mažųjų
skulptūrų ekspozicijos.
Pirmininkaujančios šalies darbo ir
posėdžių kambarius puošė
Kazimiero Žoromskio optinio
impresionizmo darbai bei Naurio
Kalinausko ir Pauliaus Vitkausko
šiuolaikiniai baldai ir dizaino
objektai. Konceptualus ir
techniškai nepriekaištingai
įgyvendintas Justus Lipsius
pastato dekoravimo sumanymas
atspindėjo lietuvių kultūros
bruožus bei išryškino sąsajas su
Europos meno tradicija.

Keliasdešimt tūkstančių
ES Tarybos įvairaus lygio
susitikimų, posėdžių,
konferencijų dalyviai iš
ES šalių, žiniasklaida
Tarybos sekretoriato
darbuotojai, kiti
lankytojai

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/lith
uanian-eu-presidency/lithuanian-presidencydecoration
http://www.flickr.com/photos/104569846@N07/s
ets/72157638613145934/
http://issuu.com/koperator/docs/culture_gardens_
of_europe_lithuania
http://www.eu2013.lt/lt/pirmininkavimas-ires/kulturine-programa/Justus-Lipsius
http://www.eu2013.lt/naujienos/teminiaistraipsniai/justus-lipsius-lietuviskas-sodasbriuselyje
http://myep.delfi.lt/news/lietuvaipirmininkaujant-es-briuselyje-pakibo-europossodai.d?id=61762533
http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9tvgajcovz8
izf_j9vvik7m1c3gyxp/vjb04s199gw9?ctx=vgaxlc
r1jzkh&tab=1&start_tab0=20
„Kultūros barai“ 2013 m. Nr. 7/8
Rita Repšienė „Nacionalumo atgimimas, arba kuo
stebinsime Europą“
„Kultūros barai“ 2013 m. Nr. 9
Vytautas Matulionis „Lietuviški „sodai“
debesyse, japoniški „debesys“ ant žemės“
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2.

Solomo
Teitelbaumo
tapybos paroda.

URM

Nuolatinės
atstovybės
galerija „Menų
pasažas“
2013 m. rugsėjo
24 d. – spalio 1 d.

Paroda surengta minint Vilniaus
geto likvidavimo 70-ąsias
metines. Nuolatinėje atstovybėje
surengtas vakaras, kuriame
dalyvavo Užsienio reikalų
viceministras Neris Germanas,
Europos žydų kongreso
vykdančioji vicepirmininkė
Raya Kalenova, Belgijos žydų
bendruomenės atstovė,
nevyriausybinės organizacijos
„ORT Belgium“ pirmininkė
Charlotte Gutman, diplomatai,
Belgijos žydų ir tarptautinės
Briuselio bendruomenės nariai.

Apie 100 žiūrovų atidarymo
metu, parodos eksponavimo
metu – apie 300.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-09-24briuselyje-atidaryta-solomono-teitelbaumotapybos-paroda/107657
http://www.ekspertai.eu/briuselyje-buspaminetos-vilniaus-geto-likvidavimo-70-osiosmetines/
http://www.lzb.lt/lt/titulinis/1408-lietuvos-zydugenocido-auku-atminimo-diena-briuselyje.html
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3.

Europos
Parlamento
nario,filosofo
Leonido
Donskio
kūrybos vakaras

Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė ir
knygynas
„Waterstones“

Briuselis,
knygynas
„Waterstones“
2013 m. spalio 3
d.

Filosofas,
rašytojas,
kultūros kritikas,
Europos
Parlamento narys
Leonidas Donskis

Leonido Donskio kūrybos
vakaras, vykęs anglų kalba,
sutraukė daugiatautę ir
įvairialypę auditoriją - Briuselio
universiteto studentus, ES
institucijų ir kitų organizacijų
darbuotojus. Leonidas Donskis
pristatė dvi savo kūrybinės
veiklos kryptis. Akademines
filosofines savo knygas
Leonidas Donskis rašo anglų
kalba, jos skirtos plačiai
akademinei auditorijai visame
pasaulyje. Šių knygų teminiai
siūlai – Europos tapatybė,
europiniai siužetai, įtampos tarp
kultūros ir politikos, neapykanta,
utopija. Savo akademiniuose
veikaluose Leonidas Donskis
siekia nutiesti tiltą tarp
literatūros ir filosofijos, o
socialinių ir politinių įtampų
paaiškinimą atrasti
literatūriniuose siužetuose.
Kūrybos vakaras praėjo labai
sėkmingai, knygyno
„Waterstones“ direktorė
Nathalie Szecel pasiūlė
tarpininkauti rengiant panašius
susitikimus „Waterstones“
knygynuose Didžiojoje
Britanijoje.

35

http://www.belglietuviai.eu/upload/Kulturiniu_re
nginiu_naujienlaiskis.pdf?PHPSESSID=6ea9c09
a77d4386469786e55fc5b34bf

http://www.donskis.lt/a/lt/1/1_/1580
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4.

5.

Pianistų Roko ir
Sonatos Zubovų
paskaita
koncertas

Fotomenininko
Mindaugo
Kavaliausko
paroda
„Travel'AIR“

Gento
dailės muziejus,
Muziejaus
„Draugų
klubas“,
Nacionalinis M.
K. Čiurlionio
dailės muziejus,
Nuolatinės
atstovybės
kultūros grupė

Europos
skrydžių
saugumo
kontrolės
organizacija

Gento dailės
muziejus
2013 m. spalio 20
d.

Europos skrydžių
saugumo
kontrolės
organizacija.
2013 m. spalio 425 d.

Pianistai Rokas
Zubovas ir
Sonata
Zubovienė

Fotomenininkas
Mindaugas
Kavaliauskas

Lydimasis parodos „M. K.
Čiurlionis. Svajonės apie
Lietuvą“ renginys suteikė
išskirtinę progą Gento muziejaus
lankytojams susipažinti su M. K.
Čiurlionio muzikine kūryba,
kompozicinės technikos ir
estetikos raidą, perėjimą nuo
romantinės tradicijos iki
novatoriškos muzikos. Pianistai
atliko preliudus lietuvių liaudies
dainų motyvais, simfoninę
poemą „Miške“, aranžuotą
keturioms rankoms, mažų
peizažų ciklą „Marios“ ir kitus
kūrinius, atsakinėjo į publikos
klausimus.

70

Pažymint Lietuvos
pirmininkavimą, Europos
skrydžių saugumo kontrolės
organizacijos (ESSKO)
būstinėje pirmą kartą surengta
meno paroda. Fotomenininkas
Mindaugas Kavaliauskas pirmą
kartą eksponuojamose
fotografijose su ironijos
atspalviu pateikė netikėtus
keliautojų lėktuvais ir oro uostų
kasdienybės pasakojimus.
Parodos „Travel'AIR”
oficialiame pristatyme dalyvavo
Lietuvos susisiekimo
viceministras Arijandas Šliupas,
ESSKO generalinis direktorius
Frank Brenner, kiti oficialūs
asmenys.
Parodos eksponavimo
laikotarpiu ją apžiūrėjo ESSKO
šalių narių pareigūnai ir
ekspertai.

Atidaryme – apie 50
ESSKO pareigūnų,
ekspozicijos laikotarpiu –
iki 1000 žiūrovų

http://www.belglietuviai.eu/upload/Kulturiniu_re
nginiu_naujienlaiskis.pdf?PHPSESSID=6ea9c09
a77d4386469786e55fc5b34bf
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/anintroduction-to-mikalojus-konstantinas-ciurlionisin-ghent-letters-to-sofija-and-a-concert-bypianist-rokas-zubovashttp://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-25pianistas-rokas-zubovas-ir-laiskai-sofijaigente/109267
http://faktai.lt/kultura/m-k-ciurlionio-parodojegente-filmas-laiskai-sofijai-r-ir-s-zubovukoncertas/
http://zubovas.lt/apie/koncertai/
https://www.eurocontrol.int/speeches/addressphoto-exhibition-travel-air-lithuanian-presidency
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/phot
ography-exhibition-of-mindaugas-kavaliauskasat-the-european-organisation-for-the-safety-ofair-navigation
http://www.eu2013.lt/lt/naujienos/pranesimaispau
dai/parodojenetiketas-zvilgsnis-i-keliautojulektuvais-ir-oro-uostu-kasdienybe
http://www.efoto.lt/fotografavimas/mindaugas_ka
valiauskas_travelair
http://www.artnews.lt/fotografo-mindaugokavaliausko-parodu-ir-knygos-pristatymasbriuselyje-20796
http://www.kaunoaleja.lt/tag/mindaugaskavaliauskas/
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6.

Džiazo kvinteto
Euan Stevenson
Vilnius Quintet
koncertas

Škotijos
vyriausybės
biuras ES

Škotijos namai
Briuselyje. 2013
m. spalio 22 d.

Saksofonininkas
Juozas Kuraitis,
trimitininkas
Dominykas
Vyšniauskas

Pažymint Lietuvos
pirmininkavimą ES Tarybai,
Škotijos vyriausybės biuras ES
Briuselyje surengė jungtinio
lietuvių ir škotų džiazo kvinteto
Euan Stevenson Vilnius Quintet
koncertą. Šis kvintetas yra
bendras Edinburgo ir Vilniaus
džiazo festivalių projektas,
kvintetas sėkmingai debiutavo
šiemetiniame Edinburgo džiazo
ir bliuzo festivalyje, grojo
Vilniaus džiazo festivalyje.
Koncerte Škotijos namuose,
kurio klausėsi tarptautinė
Briuselio bendruomenė,
skambėjo originalios Euan
Stevenson ir Dominyko
Vyšniausko kompozicijos.
Kvintetas sulaukė didelio
klausytojų ir koncerto
organizatorių įvertinimo.
Renginio metu buvo platinama
informacija apie Lietuvos
pirmininkavimo kultūros
programą.

Apie 100

http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Placiau/4001
http://www.belglietuviai.eu/upload/Kulturiniu_re
nginiu_naujienlaiskis.pdf?PHPSESSID=6ea9c09
a77d4386469786e55fc5b34bf
http://m.lzinios.lt/mob/loadStrN.php?rlinkas=Liet
uviai-svetur&linkas=lietuviai-dziazavo-suskotais&idas=166297
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I. 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).
2013 m. I-ąjį pusmetį vyko intensyvus Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kultūros programos Briuselyje ir Gente paruošiamasis darbas, o II-ąjį pusmetį buvo įgyvendinama programa ir jos
komunikacija.
-

Bendradarbiauta su vizualiųjų menų centru BOZAR parodų, kino ir teatro padaliniais programos „Focus on Lithuania“ turinio ir organizaciniais klausimais.
Bendradarbiauta su Belgijos karališkaisiais kino archyvais CINEMATEK Jono Meko retrospektyvos ir Šarūno Barto retrospektyvos Flagey kino klube turinio ir organizaciniais klausimais.
Tarpininkauta Gento dailės muziejui renkant dokumentinę medžiagą, reikalingą M. K. Čiurlionio parodos įvadinei daliai. Tarpininkauta rengiant parodos katalogą ir prie katalogo pridedamą M.
K. Čiurlionio instrumentinės muzikos kompaktinę plokštelę.
Vykdytas koordinacinis darbas rengiant spaudai Jono Meko parodos katalogą.
Bendradarbiauta su Valonijos karališkuoju kameriniu orkestru rengiant „Ąžuoliuko“ koncerto Flagey festivalyje „La Voix“ („Balsas“) programą.
Organizaciniais klausimais bendrauta su lietuvių kultūros renginius inicijavusiomis organizacijomis – ES Tarybos Vertimų direktoratu, Škotijos vyriausybės biuru ES, Europos skrydžių saugumo
kontrolės organizacija, Europos nacionalinių kultūros institutų tinklo EUNIC Briuselio padaliniu, Europos regionų ir socialinių reikalų komitetu, Europos Parlamento narių iš Lietuvos biurais,
knygynu „Waterstones“, kino teatru „STYX“.

Veikla komunikacijos srityje.
Kartu su kūrybine grupe ir Tarptautiniu kultūros programų centru parengtas informacinis leidinys anglų kalba „CuLTure. Brussels, Ghent, Strasbourg“.
Parengta ir išplatinta per URM pirmininkavimo departamento komunikacijos skyrių apie 40 pranešimų spaudai apie Pirmininkavimo kultūros renginius lietuvių ir anglų kalbomis.
Kartu su Nuolatinės atstovybės komunikacijos skyriumi ir URM Pirmininkavimo departamentu organizuoti keturių Belgijos žurnalistų vizitas į Lietuvą ir dešimties lietuvių žurnalistų, kultūros
apžvalgininkų, dailės, muzikos kino kritikų keturi vizitai į Belgiją.
Nuolatinei atstovybei (darbo grupių pirmininkams), ES institucijoms, Belgijos kultūros institucijoms, lietuvių bendruomenei, žiniasklaidai išplatintos Justus Lipsius dekoravimo pristatymo ir
Tarptautinės kultūros programos leidinių elektroninės versijos.
Nuolatinei atstovybei pristatyta kultūros programa.
Bendradarbiauta su Lietuvos ir užsienio žiniasklaida rengiant kultūros programos pristatymo straipsnius nepriklausomo savaitraščio „European Voice“ 2013 m. birželio 13 d. specialiame priede,
ES Komisijos mėnesiniame žurnale „Commision en direct“, 2013 m. liepos/rugpjūčio ir rugsėjo numeriuose, nacionalinio dienraščio „Lietuvos rytas“ 2013 m. birželio 29 d. priede „RytaiVakarai“.
Bendradarbiauta su ES Tarybos, ES Komisijos, BOZAR, Flagey, CINEMATEK, „STYX“, Gento dailės muziejaus, Belgijos lietuvių bendruomenės komunikacijos skyriais dėl Lietuvos kultūros
renginių pristatymo šių institucijų periodiniuose leidiniuose, oficialiose svetainėse ir socialiniuose tinkluose.
Parengti ir išplatinti spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. kultūros renginių naujienlaikraščiai lietuvių, anglų, prancūzų ir olandų kalbomis.
Parengti spaudai „Ąžuoliuko“ koncerto ir audiovizualinio spektaklio „Smėlio laikrodžiai“ plakatai, specialūs elektroniniai ir popieriniai kvietimai į renginius.
II. 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)
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III. Pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kultūros programa padidino Lietuvos vardo žinomumą ir sudomino Lietuvos menu Belgijos kultūros profesionalus, bendrąją publiką, patraukė eurobiurokratų ir
politikų dėmesį. Labai svarbu išlaikyti užsimezgusius profesinius ryšius ir remti Lietuvos kultūros įstaigas, siekiančias aktyvesnių kūrybinių mainų su Belgija.

__________________
(parašas)

Vida Gražienė
(vardas, pavardė)

__________________
(parašas)

Gabija Žukauskienė
(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.

