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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.
Informacija apie Lietuvos institucijų tiesiogiai Italijoje organizuotus Lietuvos kultūros pristatymus Italijoje:
Oskaro Koršunovo spektaklis „Dugne“ bei režisieriaus Oskaro Koršunovo susitikimas su publika
Organizatoriai: Pordenonės teatras „Teatro Era“ ir „Oskaro Koršunovo teatras“.
Projekto įgyvendinimo vieta ir data: Pordenonė, teatras „Teatro Era“, vasario 16 d.
Atsiliepimai spaudoje:
Italijos dienraštyje „La Repubblica“: Roberto Incerti „Maestri a Pontedera Brook, Delbono Korsunovas è grande teatro“ (2013.01.05);
Carlo Titomanlio recenzija apie spektaklį: http://www.sipario.it/prosa2012/6479-bassifondi-i.html;
Daniele Rizzo recenzija: http://teatro.persinsala.it/i-bassifondi/7062;
Claudia Manini „Nei bassifondi di Koršunovas un laboratorio di verità“: http://www.klpteatro.it/nei-bassifondi-di-korunovas-un-laboratorio-di-verita;
Internetiniame dienraštyje:
http://www.ognisette.it/news/pontedera.-oskaras-korsunovas-in-prima-nazionale-al-teatro-era;
Informacija apie spektaklį šiuose internetiniuose portaluose:
http://www.pontederateatro.it/Eventi/EventiDett.aspx?id=452;
http://www.giudiziouniversale.it/articolo/teatro/simposio-nei-bassifondi;
http://www.nove.firenze.it/vediarticolo.asp?id=b3.01.13.12.20;
http://www.lakinzica.it/eventi-pisa-la-stagione-2013-di-taetro-era-di-pontedera-teatro-francesco-di-bartolo-di-buti-e-teatro-di-lari;
http://eventi.saimicadove.it/Toscana/pisa/eventi_pontedera/teatri_pontedera/una_stagione_per_la_toscana_2013_teatro_era_di_pontedera.html;
http://www.eventipisani.it/cms/index.php/eventi/details/5137-qi-bassifondiq-una-stagione-per-la-toscana-2013--teatro-era--pontedera;
http://www.toscanatascabile.it/ios/event/i-bassifondi/?lang=en;
http://www.wherevent.com/detail/Teatro-Era-OKT-Vilnius-City-Theatre-Lituania-I-BASSIFONDI-di-Maksim-Gor-kij-regia-Oskaras-KorsunovasPrima-nazionale-Teatro-Era-Pontedera;
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2012/12/15/news/una-stagione-per-la-toscana-1.6204024;
http://www.cittanuova.it/c/425589/In_scena.html;
http://www.myword.it/teatro/news/57803;
http://www.pisatoday.it/eventi/teatro/bassifondi-pontedera-16-febbraio-2013.html.
Eimunto Nekrošiaus spektaklio „Dieviškoji komedija“ pristatymas Genujoje
Organizatorius: Genujos teatras „Teatro della Tosse“ ir teatro studija „Meno fortas“.
Projekto įgyvendinimo vieta ir data: Genuja, teatras „Teatro della Tosse“, kovo 16 d. ir 17 d.
E. Nekrošiaus spektaklio „Dieviškoji komedija“ parodymas Genujoje – tai jau 9-asis kartas po tarptautinės jo premjeros, kuri įvyko Italijos Apulijos
regiono Brindisi mieste 2012 m. gegužės 22 d.
Atsiliepimai spaudoje:
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Italijos dienraštyje „La Repubblica“: Stefano Bigazzi „La Divina Commedia Che bolgia, il mondo sulla scena Eimuntas Nekrosius rilegge Dante“:
http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/03/16/la-divina-commedia-che-bolgia-il-mondo.html;
http://www.teatrodellatosse.it/joomla/index.php/stagioni/stagione-2012-2013-tutti-per-uno/in-trionfo/307-divina-commedia;
http://genova.mentelocale.it/51308-divina-commedia-come-romanzo-linguaggio-teatrale-eimuntas-nekrosius/;
http://blue.sagep.it/Redazione/NewsLeggi.asp?ID=13292;
http://turismo.provincia.genova.it/eventi/divina-commedia-al-teatro-della-tosse;
http://www.finesettimana.it/scopri-italia/eventi/liguria/la-divina-commedia-a-teatro-153274;
http://www.cinemaeteatro.com/index.php/teatro/monografie/1499-presentazione-al-pubblico-stazione-201213-del-teatro-della-tosse-con-la-piu-lungaora-ricordi-di-dino-campana-spettacolo-scritto-diretto-e-interpretato-da-vinicio-marchioni.html;
http://www.ilgiornale.it/news/genova/tosse-stagione-lunga-otto-mesi.html;
http://www.corfole.it/lettura_notizie.php?page=1&id=3720&tb=news_giornale&t=RI-SCOPRIRE+IL+TEATRO++16+e+17+marzo%2C+Teatro+della+Tosse%3A+La+Divina+Commedia+di+Nekrosius+e+prima+esibizione+live+dell%27album+%26quot%3BCan
zoni+di+una+certa+utilit%26agrave%3B+sociale%26quot%3B;
http://www.ilpubblicista.it/?q=node/4122;
http://www.lanouvellevague.it/wordpress/archives/la-divina-commedia-al-teatro-della-tosse-di-genova-il-16-e-17-marzo/7569/;
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10585&Itemid=14.
Oskaro Koršunovo spektaklio „Miranda“ pristatymas Luccoje bei Oskaro Koršunovo vedamos kūrybinės dirbtuvės
Projekto įgyvendinimo vieta ir data: Lucca, teatras „Teatro del Giglio“, gegužės 12 d. Oskaro Koršunovo vedamos kūrybinės dirbtuvės aktoriams,
gegužės 6-10 d.
Organizatoriai: Luccos teatras „Teatro del Giglio“ ir „Oskaro Koršunovo teatras“.
Atsiliepimai spaudoje:
Davide Raitano „La Miranda eterna di Oskaras Koršunovas“ (2013.05.19):
http://www.klpteatro.it/la-miranda-eterna-di-oskaras-korunovas;
Igor Vazzaz „Oskaras Koršunovas: la stagione del Giglio chiude in bellezza“ – „La gazzetta di Luca“ (2013.05.06):
http://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2013/05-2/oskaras-korsunovas-la-stagione-del-giglio-chiude-in-bellezza/;
Francesco Zavattari „L‘isola di Miranda“: http://www.fullmagazine.it/2013/05/isola-miranda-Korsunovas.html;
Carlo Titomanlio recenzija: http://www.sipario.it/prosa2012/6599-miranda.html;
Daniele Rizzo recenzija: http://teatro.persinsala.it/miranda/7748;
http://www.loschermo.it/articoli/view/52774;
http://www.4rum.it/2013/05/in-prima-nazionale-e-al-teatro-del.html.
Informacija apie spektaklį internetiniuose portaluose:
http://www.teatrionline.com/2013/04/miranda-prima-nazionale-per-la-regia-del-lituano-oskaras-korsunovas/http://www.teatrodelgiglio.it/it/stagione2012-13/prosa-giglio/miranda/;
http://osservatoriogiglio.wordpress.com/.
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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

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu
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1. „Žiemos šventė
einant gintaro keliu:
nuo Baltijos jūros iki
Bazilikatos“
1. Šiuolaikinės
Lietuvos juvelyrikos su
gintaru paroda
2. Lietuvių folklorinės
grupės „Kukumbalis“
koncertas
3. Užgavėnių kaukių
pristatymas
4. Pranešimas apie
Lietuvos mitus (Daiva
Vaitkevičienė)

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje
kartu su Estijos
Respublikos kultūros
atašė Italijoje

Romos nacionalinis
etruskų muziejus „Villa
Giulia“;
vasario 9-10 d.
Šiuolaikinės
juvelyrikos su gintaru
paroda gruodžio 13 d.
– kovo 10 d. Paroda
buvo pratęsta iki
balandžio 5 d.

Daiva
Vaitkevičienė,
Lietuvių literatūros
ir tautosakos
instituto mokslinė
bendradarbė,
folkloro grupės
„Kukumbalis“
nariai – grupės
vadovai Rita
Černiauskienė ir
Vytautas
Černiauskas bei
nariai: Miglė
Kalvinskaitė,
Linas Nekrošius,
Vilma
Petrulevičienė.

Renginys „Žiemos šventė
einant gintaro keliu: nuo
Baltijos jūros iki
Bazilikatos“ – Romoje 2012
m. gruodžio mėn. vykusio
projekto „Batijos žemių
šviesa: nuo Baltijos iki
Viduržemio jūros“ tęsinys,
kurio tikslas pristatyti
Lietuvą kaip gintaro šalį
šalia kitų Baltijos šalių.
Šiame projekte dalyvavo
trys Baltijos šalys: Lietuva,
Latvija ir Estija. Renginį
„Batijos žemių šviesa: nuo
Baltijos iki Viduržemio
jūros“ paminėjo Italijos
Respublikos Prezidentas
Giorgio Napolitano savo
metinėje kalboje
ambasadoriams kaip
bendradarbiavimo pavyzdį
Europos Sąjungos šalių
kontekste.
Italijoje gintaras nepaprastai
mėgiamas papuošalas, joje
yra taip pat nemažai
institucijų ir muziejų,
turinčių savo kolekcijose
gintaro papuošalus ar gintaro
luitus. Vienas iš pagrindinių
gintaro kelių jungė Baltijos
šalis ir Italiją. Gintaras
Italijoje jau buvo žinomas ir
mėgiamas etruskų civilazijos
laikais, taip pat jis buvo
populiarus bei mėgiamas ir
romėnų laikais. Šio projekto
tikslas – stipriau susieti
gintarą su Baltijos šalimis ir
visų pirma Lietuva bei
išsamiau pristatyti tiek patį
gintaro kelią, akcentuojant
šio kelio pradžią, tiek
platesnei Romos auditorijai

Renginyje,
vykusiame vasario
9-10 d., apsilankė
apie 600 žmonių.
Šiuolaikinės
juvelyrikos su
gintaru parodą
aplankė 8000
lankytojų.

Romos nacionalinis etruskų muziejus
parengė ir išsiuntinėjo naujienlaikraštį
apie šį renginį 2000 užsiregistravusiųjų.
Informacija Italijos spaudoje:
http://archiviostorico.corriere.it/2013/f
ebbraio/09/Ambra_dalle_rive_del_Baltic
o_co_0_20130209_b3a7939c-728711e2-a175-1609172f1777.shtml;
http://marzia.wordpress.com/2013/02/0
7/la-festa-dinverno-lungo-la-via-dellambra/;
http://www.paesesera.it/Agenda/Festad-Inverno-a-Villa-Giulia;
http://www.pisticci.com/cultura/4853il-lff-a-roma-per-la-festa-dinverno-almuseo-etrusco;
http://filelleni.wordpress.com/2013/02/0
6/villa-giulia-e-sempre-in-festa/;
http://www.trmtv.it/home/cultura/2013_
02_10/44348.html;
Televizija TRM, laida „h24“:
http://www.youtube.com/watch?v=dfC
YQ2Ex6dU;
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suteikti galimybę susipažinti
su šiuolaikinės lietuvių
juvelyrikos su gintaru
darbais.
Šiuo projektu Italijoje buvo
pradėta ypač svarbi ir
Lietuvai aktuali diskusija
apie Lietuvą kaip gintaro
šalį, kuri tikėtina, ir toliau
plėtosis akademiniuose ir
kultūriniuose kontekstuose.
Šiame muziejuje taip pat
buvo eksponuojama
šiuolaikinės juvelyrikos su
gintaru paroda „Nuo Baltijos
jūros iki Etrūrijos“, kurioje
buvo pristatyti 13-kos
Lietuvos autorių darbai:
Sigito Virpilaičio, Raimundo
Padlecko, Nerijaus Ermino,
Vytauto Matulionio, Eglės
Čėjauskaitės, Adolfo ir
Mari-Relo Šaulys, Jono
Balčiūno, Vaidilutės
Vidugirytės, Birutės
Stulgaitės, Žilvino Bautrėno,
Joanos Noreikaitės, Ąžuolo
Vaitukaičio. Parodos
atidarymas įvyko 2012 m.
gruodžio 13 d., buvo
planuota, jog ji tęsis iki kovo
10 d. Kadangi ji sulaukė
ypač didelio lankytojų srauto
bei pasisekimo, ji buvo
pratęsta iki balandžio 5 d.
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2. Lietuvos rašytojų
Lombardijos regiono
Literatūros
premijoms „Giuseppe
Acerbi“ pristatymas
Italijos publikai
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje
Partneriai:
BĮ Tarptautinių
kultūros programų
centras;
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Castel Goffredo miesto
savivaldybė,
kovo 10 d.

Castel Goffredo
miesto meras
Mauro Falchetti,
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė Irma
Šimanskytė bei
vienas pagrindinių
lietuvių literatūros į
italų kalbą vertėjų
prof. Pietro U. Dini.

Šiais metais Lombardijos
regiono miesto Castel
Goffredo savivaldybė kartu
su literatūros asociacija
„Premio Letterario Giuseppe
Acerbi“, bendradarbiaujant
su LR kultūros atašė Italijoje
ir LR kultūros ministerija
skirs literatūrines premijas
Lietuvos rašytojams. Šios
premijos kiekvienais metais
skiriamos skirtingų šalių
rašytojams. Kovo 10 d.
vykusiame susitikime su
italų publika bei Castel
Goffredo miesto meru
Mauro Falchetti, buvo
pristatyti trys lietuvių
rašytojai - kandidatai,
pretenduojantys gauti
„Giuseppe
Acerbi“ literatūros
premiją bei trys vaikų
literatūros rašytojai kandidatai, pretenduojantys
gauti „Giuseppe Acerbi“
vaikų literatūros premiją.
„Giuseppe Acerbi“
literatūros premijai buvo
pristatytos šios į italų kalbą
išverstos lietuvių autorių
knygos: Lauros Sintijos
Černiauskaitės „Kvėpavimas
į marmurą“, Icchoko Mero
„Lygiosios trunka akimirką“
ir Sigito Parulskio „Trys
sekundės dangaus“. Vaikų
literatūros premijai gauti
buvo pristatytos šių lietuvių
autorių knygos: Kęstučio
Kasparavičiaus „Braškių
diena: paslaptingos
istorijos“, Sigutės
Ach „Ambrozijus, Purkius
ir angelas“ ir Aurelijos
Čeredaitės

Kovo 10 d.
vykusiame
pristatyme
dalyvavo 150
asmenų.

Informacija spaudoje:
Mantujos laikraštis „Gazzetta di
Mantova“ 2013.03.08 „La letteratura
della Lituania protagonista al Premio
Acerbi“:
http://gazzettadimantova.gelocal.it/cron
aca/2013/03/08/news/la-letteratura-dellalituania-protagonista-al-premio-acerbi1.6664890.
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„Tinginė ragana“. Lietuvių
autorių kūriniai premijoms
buvo atrinkti
bendradarbiaujant su
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutu. Kuris
rašytojas gaus premiją
nuspręs Italijos skaitytojai.
Jie iš pasiūlytų kandidatų
rinks labiausiai jiems
patikusį kūrinį ir rašytoją,
kuriam ir bus įteikiama
premija. Skaitytojų
balsavimo rezultatai bus
paskelbti šių metų liepos
mėn. 6 d. Premijų Lietuvos
rašytojams įteikimą taip pat
lydės leidinys italų kalba,
skirtas lietuvių kultūrai,
kuriame bus spausdinami
pagrindines lietuvių kultūros
asmenybes bei procesus
reflektuojantys straipsniai
bei lietuvių rašytojų kūrinių
ištraukos. Šį leidybinį
projektą įgyvendina
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija, BĮ
Tarptautinių kultūros
programų centras bei
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas. Visas
šis projektas yra skirtas
Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai
2013 m. progai.

9
3. Arturo Valiaugos
fotografijų paroda
„Lietuva – mano
Europa“
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
bendradarbiaujant su
Lietuvos garbės
konsulu Neapolyje

Lietuvos garbės
konsulatas Neapolyje,
kovo 11 d.

J.E. Lietuvos
Respublikos
ambasadorius
Italijoje Petras
Zapolskas,
ministras patarėjas
Viktoras Dagilis,
Lietuvos garbės
konsulas Neapolyje
Vincenzo Russo

Kovo 11 dieną buvo
atidarytas Lietuvos
Respublikos garbės
konsulatas Neapolyje.
Lietuvos Respublikos garbės
konsulu Neapolio mieste,
Kampanijos regioną
apimančioje konsulinėje
apygardoje, paskirtas
Vincenzo Russo, medikas,
tarptautinių projektų, sporto
ir jaunimo medicinos srityse,
organizatorius. Tai
devintasis Lietuvos
Respublikos garbės
konsulatas Italijoje.
Nepriklausomybės atkūrimo
minėjimo ir Lietuvos
konsulato atidarymo
iškilmėse dalyvavo
Kampanijos regiono
parlamento ir vyriausybės
atstovai, Neapolio merijos
atstovai, šio miesto
savivaldybės tarybos nariai,
Pramonės ir prekybos rūmų
bei Pramonininkų
asociacijos vadovai. Ta
proga taip pat buvo atidaryta
Lietuvos menininko Arturo
Valiaugos fotografijų paroda
„Lietuva – mano Europa“.

Lietuvos garbės
konsulato
atidaryme
Neapolyje dalyvavo
apie 200 asmenų.

Informacija skelbta LR kultūros
ministerijos, LR užsienio reikalų
ministerijos bei LR ambasados Italijoje
internetinėse svetainėse.
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4. Šiuolaikinio meno
paroda „Keliautojai
erdve“ Bolcane
Organizatoriai:
Bolcano galerijamuziejus „ar/ge kunst“,
parodos kuratorė Laima
Kreivytė, LR kultūros
atašė Italijoje.

Bolcanas, galerija muziejus „ar/ge kunst“,
balandžio 5 d. - birželio
1 d.

Parodos atidaryme
dalyvavo: Laima
Kreivytė, parodos
kuratorė, Kristina
Inčiūraitė,
menininkė,
Irma Šimanskytė,
LR kultūros atašė
Italijoje

Šioje parodoje buvo
pristatomi menininkų
Kristinos Inčiūraitės,
Ugniaus Gelgudos &
Neringos Černiauskaiės bei
grupės „Cooltūristės“ darbai.
Parodos kuratorė
menotyrininkė Laima
Kreivytė. Šiuolaikinis
Lietuvos menas Italijoje,
visų pirma dėka nuolatinio ir
sėkmingo Lietuvos
dalyvavimo tarptautinėje
Venecijos meno bienalėje,
pelnė kūrybingo, gyvai ir
sąmoningai šiuolaikinius
procesus reflektuojančio bei
nuolatinį atsinaujinimą
išgyvenančio meno
reputaciją. Ši paroda,
eksponuojama pačiame
Bolcano miesto, kuriame yra
vienas didžiausių ir
žymiausių Italijos
šiuolaikinio meno muziejų
„Museion“, centre esančioje
galerijoje buvo ypač gerai
įvertinta bei atvėrė
tolimesnes
bendradarbiavimo galimybes
šiuolaikinio meno srityje.

Parodos atidaryme
dalyvavo apie 100
asmenų. Viso
parodą aplankė apie
3000 asmenų.

Buvo išeistas parodos katalogas (leidėjas
ar/ge kunst / issue#18). Informacija apie
parodą išspausdinta mėnesiniame balandžio mėn. - Bolcano renginių
žurnale „Was Wann Wo/Cosa Quando
Dove“; Atsiliepimai spaudoje:
http://franzmagazine.com/2013/04/17/v
ilnius-dreams-space-travelers-in-derarge-kunst-galerie-museum/;
Alto Adige laikšratis:
Severino Perelda „Galleria Museo: Space
Travelers una finestra sulla Lituania“
(2013. 05.26):
http://altoadige.gelocal.it/cronaca/2013/
05/26/news/galleria-museo-spacetravelers-una-finestra-sulla-lituania1.7140571;
Nadia Marconi „Space Travelers: dentro
la storia lituana“ – „Corriere del
Trentino“ (2013.04.05):
http://www.italianostratrento.org/sites/default/files/Corriere%2
0del%20Trentino%202013%2004%2005
%20%20La%20giornata%20del%20paesaggi
o.%20Fondazione%20Pro%20Paesaggio
%20Alto%20Adige.pdf;
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5. Konferencija
„Baltijos šalys XXajame amžiuje.
Išsiilgtos laisvės
istorija“
Organizatoriai:
Venturinos
universitetas
„Università delle Tre
Età Unitre“,
bendradarbiaudamas
su Romos universitetu
„La Sapienza“ bei
Pizos universitetu.

Venturina, Toskanos
regionas;
balandžio 20 d.

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje Irma
Šimanskytė

Konferencijoje pranešimus
apie trijų Baltijos šalių
istoriją skaitė Romos
universiteto „La Sapienza“
istorijos ir politikos mokslų
profesoriai – Giovanna
Motta, Giuseppe Motta,
Antonello Folco Biagini,
Pizos universiteto istorijos
profesorė Elena Dundovich
bei Romos universiteto „La
Sapienza“ doktorantai, kurių
mokslinių tyrimų objektas –
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
šalių istorija.
Pasibaigus konferencijai
vyko apskritojo stalo
diskusija, kurioje kartu su
konferencijos pranešėjais
dalyvavo ir Baltijos šalių
ambasadų Italijoje atstovai Estijos Respublikos kultūros
atašė Italijoje Űlle Toode bei
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje Irma
Šimanskytė.
Šia konferencija buvo
paminėtas Lietuvos ir kitų
Baltijos šalių – Estijos bei
Latvijos Nepriklausomybės
95-erių metų jubiliejus.

Konferencijoje
dalyvavo apie 100
klausytojų.

Buvo išleisti ir platinami lankstukai su
informacija apie konferenciją bei jos
dalyvius. Programa patalpinta internete:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=
&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0C
E0QFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Ffi
les.cittaeterritorio.org%2F20000175531e3333d4d%2Finvito_convegno%2520
baltico.pdf&ei=xR7cUdydN6Hk4QSy3
YCIDQ&usg=AFQjCNFVi9mLwvALjz
DWG6f7KktyPvRlA&bvm=bv.48705608,d.
bGE
Konferencijos organizatoriai taip pat
rengiasi išeisti leidinį, kuriame būtų
išspausdinti visi konferencijos dalyvių
pranešimai.
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6. Lietuvos
iliustracijų paroda
„Šiuolaikinės
Lietuvos vaikų knygų
iliustracijos“ Genujos
Dožų rūmuose
„Palazzo Ducale“
Organizatoriai:
LR kultūros atašė
Italijoje,
bendradarbiaujant su
Genujos iliustracijų
konkursu „EurHope“.
Partneriai:
Lietuvos garbės
konsulatas Genujoje,
BĮ Tarptautinių
kultūros programų
centras ir Vilniaus
dailės akademija

Genuja, Dožų rūmai
„Palazzo Ducale“;
gegužės 4 d. – gegužės
12 d.

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje Irma
Šimanskytė, dr.
Jolita Liškevičienė,
parodos kuratorė.

Genujos miesto centre
esančiuose Dožų rūmuose
„Palazzo Ducale“ atidarytoje
Lietuvos iliustruotojų
parodoje „Šiuolaikinės
Lietuvos vaikų knygų
iliustracijos“ buvo pristatyti
11-kos žymių Lietuvos
vaikų knygų iliustruotojų
kūriniai: Kęstučio
Kasparavičiaus, Stasio
Eidrigevičiaus, Laisvydės
Šalčiūtės, Mariaus Jonučio,
Eglės GelažiūtėsPetrauskienės, Rimanto
Rolia, Ievos Babilaitės,
Linos Dūdaitės, Rasos Joni,
Karolio Strautnieko
bei Nomedos Marčėnaitės
darbai. Ši ekspozicija
parengta tarptautinėje
Bolonijos vaikų knygų
mugėje 2011 metais, kuomet
Lietuva buvo pakviesta
dalyvauti garbės viešnios
teisėmis, rodytos parodos
„Illustrarium“ pagrindu, ją
papildant naujausiais
kūriniais. Paroda
„Šiuolaikinės Lietuvos vaikų
knygų iliustracijos“ siekiama
suaktualinti ir parodyti
geriausius Lietuvos
iliustruotojų sukurtus šių
dienų knygų vaikams
kūrinius. Parodos kuratorė
dr. Jolita Liškevičienė. Ši
paroda Genujos „Palazzo
Ducale“ Italijoje – tai
trečiasis išsamus Lietuvos
iliustracijos meno
pristatymas po 2011 m.,

Parodos atidaryme
apsilankė apie 300
asmenų, parodą
aplankė apie 1000
asmenų.

Informacija spaudoje:
http://genova.repubblica.it/cronaca/201
3/04/28/foto/i_disegni_della_citt_futura57640066/3/;
Stefano Bigazzi „Viaggio in città
immaginarie. Il futuro ha le forme di
fiaba“ - „La Repubblica“ – Genova
(2013.05.01);
„Illustratori dalla Lituania per viaggiare
nelle fiabe“ - „Corriere Mercantile“
(2013.05.03);
Augusto Boschi „Eurhope. Ecco come i
giovani artisti disegnano il futuro“ – „Il
secolo XIX“.
http://genova.mentelocale.it/52217genova-eurhope-illustratori-d-europamostra-genova/;
http://www.genova24.it/2013/01/apalazzo-ducale-torna-eurhope-ilconcorso-di-illustrazione-di-smack-fieradel-fumetto-e-illustrazione-di-genova45815/;
Genujos iliustracijų konkurso „EurHope“
internetinėje svetainėje:
http://www.eurhope.net/;
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kuomet Lietuva garbės
viešnios teisėmis dalyvavo
tarptautinėje Bolonijos vaikų
knygų mugėje bei kuomet
Lietuvos iliustracijos menas
buvo pristatytas Pavijos
„Castello Visconteo“ pilyje
2012 m. birželio mėn.

Taip pat dalyvauta Genujos televizijos
rytinėje žinių laidoje bei pristatyta
Lietuvos iliustratorių paroda.
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7.
1. Mariaus
Ivaškevičiaus pjesės
„Madagaskaras“
pristatymas
tarptautinėje Turino
knygų mugėje
2. Lietuvos
nacionalinio stendo
organizavimas
tarptautinėje Turino
knygų mugėje
M. Ivaškevičiaus
knygos pristatymo
organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
bendradarbiaujant su
tarptautine Turino
knygų muge,
Bolonijos teatro trupe
„Gli Incauti“ , kultūros
asociacija „La pulce
ribelle“.
Lietuvos nacionalinio
stendo tarptautinėje
Turino knygų mugėje
organizatoriai:
BĮ Tarptautinių
kultūros programų
centras

Turinas, tarptautinės
Turino knygų mugės
erdvės, gegužės 16-20
d.
Mariaus Ivaškevičiaus
knygos
„Madagaskaras“
pristatymas,
gegužės 20 d.

Rašytojas Marius
Ivaškevičius,
pjesės į italų kalbą
vertėjai: Toma
Gudelytė ir Stefano
Moretti, Italijos
teatro žurnalo
„Hystrio“ kritikė
Laura Bevione,
italų aktoriai
Piccioni Stella ir
Salis Annalisa, LR
kultūros atašė
Italijoje Irma
Šimanskytė.
Lietuvos
nacionaliniame
stende tarptautinėje
Turino knygų
mugėje dirbo BĮ
Tarptautinių
kultūros programų
centro atstovai Eglė
Deltuvaitė, Kristina
Agintaitė, Rūta
Valentaitė, Kotryna
Pranckūnaitė.

Lietuva, kuri šioje mugėje
2007- aisias šalies garbės
viešnios teisėmis sėkmingai
pristatė savo literatūrą ir
kultūrą, šiais metais
dalyvavo su nacionaliniu
stendu, kuriame buvo
eksponuojamos Knygos
meno konkurso 2012 metų
knygos laureatės, dalis
Bolonijos knygų mugėje
pristatytos vaikų knygų
ekspozicijos, lietuvių autorių
knygos italų kalba.
Lietuvos stendą papildė ir
Tarptautinių kultūros
programų centro
informaciniai leidiniai apie
lietuvių autorius ir literatūrą.
Specialiai Turino knygų
mugei buvo parengtas ir
išleistas leidinys italų kalba,
kuriame pristatomi iškiliausi
Lietuvos rašytojai ir jų
kūryba. Lietuvos stendą
šioje mugėje apipavidalino
žymi Lietuvos dizaino grupė
„PetPunk“, kuriai gamyboje
talkino Vilniaus dailės
akademija. Turino knygų
mugė yra didžiausia Italijos
knygų mugė bei viena
svarbiausių Europoje, pagal
užsiregistravusių dalyvių
skaičių, ši mugė yra antroji
Europoje po Frankfurto
knygų mugės, pagal ją
aplankančių žmonių skaičių
lyderiaujanti Europoje.
Turino knygų mugėje šiais
metais buvo pristatyti net
keturi lietuvių autorių
kūriniai, išleisti italų kalba:
Jurgos Ivanauskaitės
romanas „Ragana ir lietus“,

Susitikime su
rašytoju dalyvavo
apie 50 žmonių.
Tarptautinę Turino
knygų mugė šiais
metais aplankė
daugiau nei 330
000 lankytojų – tai
daugiausia
lankytojų
pritraukianti knygų
mugė Europoje.

Informacija buvo skelbiama tarptautinės
Turino knygų mugės interneto
svetainėje:
http://www.salonelibro.it/programma/de
tails/3063-Scrittori-dal-mondo.html;
Informacija skelbta internetinėse
svetainėse:
http://www.titivillus.it/;
http://www.torinonline.eu/article/percor
si-salone-del-libro-luned%C3%AC-20maggio;
Informacija Lietuvos žiniasklaidoje:
http://kamane.lt/eng/News/2013year/May/Literature/Madagascar-of-M.Ivaskevicius-to-be-Presented-in-theBiggest-Italian-Book-Fair;
http://www.menufaktura.lt/?m=1024&s
=65383#gsc.tab=0;
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/17
758/m._ivaskeviciaus_madagaskaras_ital
iskai_turino_knygu_mugeje;
http://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kultura/m-ivaskevicius-vyks-isavo-filmo-perziura-kanuose.htm;
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Vlado Braziūno poezijos
rinktinė, Leonido Donskio
aforizmų knyga bei Mariaus
Ivaškevičiaus pjesė
„Madagaskaras“. Šios
knygos buvo eksponuojamos
Lietuvos nacionaliniame
stende ir italų leidyklų
stenduose . 2013 metais
pasirodžiusias J.
Ivanauskaitės, V.Braziūno
bei 2012 m. išleistą L.
Donskio knygą į italų kalbą
išvertė prof. Pietro U. Dini,
jas išleido „Joker“ leidykla,
M. Ivaškevičiaus pjesę
išvertė Toma Gudelytė ir
Stefano Moretti, ją 2012
išleido leidykla „Titivillus“.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/201
3-05-14-m-ivaskeviciaus-madagaskaraspristatomas-didziausioje-italijos-knygumugeje/100949;
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/lit
eratura/tarptautineje-turino-knygumugeje-naujos-lietuviu-autoriu-knygos286-338253;
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/lit
eratura/mariaus-ivaskeviciaus-pjesemadagaskaras-isversta-i-italu-kalba-irbus-pristatyta-turino-knygu-mugeje-286335393;
http://literaturairmenas.lt/kronika/1292
-kronika-nr-22-3429;
http://www.dialogas.com/naujienos/tarpt
autineje-turino-knygu-mugeje%E2%80%93-naujos-lietuviu-autoriuknygos/;
http://www.7md.lt/kronika/2013-0524/Tarptautineje-Turino-knygu-mugeje-naujos-lietuviu-autoriu-knygos-;

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

Projektą inicijavusi
organizacija

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Apytikslis
žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų
skaičius

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

16
1. „Žiemos šventė
einant gintaro keliu:
nuo Baltijos jūros iki
Bazilikatos“
1. Šiuolaikinės
Lietuvos juvelyrikos su
gintaru paroda
2. Lietuvių folklorinės
grupės „Kukumbalis“
koncertas
3. Užgavėnių kaukių
pristatymas
4. Pranešimas apie
Lietuvos mitus (Daiva
Vaitkevičienė)

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje kartu su
Estijos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje

Romos
nacionalinis
etruskų
muziejus
„Villa
Giulia“;
vasario 9-10
d.
Šiuolaikinės
juvelyrikos
su gintaru
paroda
gruodžio 13
d. – kovo 10
d. Paroda
buvo
pratęsta iki
balandžio 5
d.

Daiva
Vaitkevičienė,
Lietuvių literatūros
ir tautosakos
instituto mokslinė
bendradarbė,
folkloro grupės
„Kukumbalis“
nariai – grupės
vadovai Rita
Černiauskienė ir
Vytautas
Černiauskas bei
nariai: Miglė
Kalvinskaitė,
Linas Nekrošius,
Vilma
Petrulevičienė.

Renginys „Žiemos šventė
einant gintaro keliu: nuo
Baltijos jūros iki
Bazilikatos“ – Romoje
2012 m. gruodžio mėn.
vykusio projekto „Batijos
žemių šviesa: nuo Baltijos
iki Viduržemio jūros“
tęsinys, kurio tikslas
pristatyti Lietuvą kaip
gintaro šalį šalia kitų
Baltijos šalių. Šiame
projekte dalyvavo trys
Baltijos šalys: Lietuva,
Latvija ir Estija. Renginį
„Batijos žemių šviesa: nuo
Baltijos iki Viduržemio
jūros“ paminėjo Italijos
Respublikos Prezidentas
Giorgio Napolitano savo
metinėje kalboje
ambasadoriams kaip
bendradarbiavimo pavyzdį
Europos Sąjungos šalių
kontekste.
Italijoje gintaras
nepaprastai mėgiamas
papuošalas, joje yra taip
pat nemažai institucijų ir
muziejų, turinčių savo
kolekcijose gintaro
papuošalus ar gintaro
luitus. Vienas iš
pagrindinių gintaro kelių
jungė Baltijos šalis ir
Italiją. Gintaras Italijoje
jau buvo žinomas ir
mėgiamas etruskų
civilazijos laikais, taip pat
jis buvo populiarus bei
mėgiamas ir romėnų
laikais. Šio projekto tikslas
– stipriau susieti gintarą su
Baltijos šalimis ir visų
pirma Lietuva bei išsamiau
pristatyti tiek patį gintaro
kelią,

Renginyje,
vykusiame
vasario 9-10
d., apsilankė
apie 600
žmonių.
Šiuolaikinės
juvelyrikos su
gintaru
parodą
aplankė 8000
lankytojų.

Romos nacionalinis etruskų muziejus
parengė ir išsiuntinėjo naujienlaikraštį
apie šį renginį 2000
užsiregistravusiųjų.
Informacija Italijos spaudoje:
http://archiviostorico.corriere.it/201
3/febbraio/09/Ambra_dalle_rive_del_
Baltico_co_0_20130209_b3a7939c7287-11e2-a1751609172f1777.shtml;
http://marzia.wordpress.com/2013/0
2/07/la-festa-dinverno-lungo-la-viadell-ambra/;
http://www.paesesera.it/Agenda/Fest
a-d-Inverno-a-Villa-Giulia;
http://www.pisticci.com/cultura/485
3-il-lff-a-roma-per-la-festa-dinvernoal-museo-etrusco;
http://filelleni.wordpress.com/2013/0
2/06/villa-giulia-e-sempre-in-festa/;
http://www.trmtv.it/home/cultura/201
3_02_10/44348.html;
Televizija TRM, laida „h24“:
http://www.youtube.com/watch?v=df
CYQ2Ex6dU;
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akcentuojant šio kelio
pradžią, tiek platesnei
Romos auditorijai suteikti
galimybę susipažinti su
šiuolaikinės lietuvių
juvelyrikos su gintaru
darbais.
Šiuo projektu Italijoje
buvo pradėta ypač svarbi ir
Lietuvai aktuali diskusija
apie Lietuvą kaip gintaro
šalį, kuri tikėtina, ir toliau
plėtosis akademiniuose ir
kultūriniuose
kontekstuose.
Šiame muziejuje taip pat
buvo eksponuojama
šiuolaikinės juvelyrikos su
gintaru paroda „Nuo
Baltijos jūros iki
Etrūrijos“, kurioje buvo
pristatyti 13-kos Lietuvos
autorių darbai: Sigito
Virpilaičio, Raimundo
Padlecko, Nerijaus
Ermino, Vytauto
Matulionio, Eglės
Čėjauskaitės, Adolfo ir
Mari-Relo Šaulys, Jono
Balčiūno, Vaidilutės
Vidugirytės, Birutės
Stulgaitės, Žilvino
Bautrėno, Joanos
Noreikaitės, Ąžuolo
Vaitukaičio. Parodos
atidarymas įvyko 2012 m.
gruodžio 13 d., buvo
planuota, jog ji tęsis iki
kovo 10 d. Kadangi ji
sulaukė ypač didelio
lankytojų srauto bei
pasisekimo, ji buvo
pratęsta iki balandžio 5 d.
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2. Lietuvos rašytojų
Lombardijos regiono
literatūros premijoms
„Giuseppe Acerbi“
pristatymas Italijos
publikai

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje
Partneriai:
BĮ Tarptautinių
kultūros programų
centras;
Lietuvių
literatūros ir
tautosakos
institutas

Castel
Goffredo
miesto
savivaldybė,
kovo 10 d.

Castel Goffredo
miesto meras
Mauro Falchetti,
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė Irma
Šimanskytė bei
vienas pagrindinių
lietuvių literatūros į
italų kalbą vertėjų
prof. Pietro U. Dini.

Šiais metais Lombardijos
regiono miesto Castel
Goffredo savivaldybė
kartu su literatūros
asociacija „Premio
Letterario Giuseppe
Acerbi“, bendradarbiaujant
su LR kultūros atašė
Italijoje ir LR kultūros
ministerija skirs
literatūrines premijas
Lietuvos rašytojams. Šios
premijos kiekvienais
metais skiriamos skirtingų
šalių rašytojams. Kovo 10
d. vykusiame susitikime su
italų publika bei Castel
Goffredo miesto meru
Mauro Falchetti, buvo
pristatyti trys lietuvių
rašytojai - kandidatai,
pretenduojantys gauti
„Giuseppe
Acerbi“ literatūros
premiją bei trys vaikų
literatūros rašytojai kandidatai,
pretenduojantys gauti
„Giuseppe Acerbi“ vaikų
literatūros premiją.
„Giuseppe Acerbi“
literatūros premijai buvo
pristatytos šios į italų kalbą
išverstos lietuvių autorių
knygos: Lauros Sintijos
Černiauskaitės „Kvėpavim
as į marmurą“, Icchoko
Mero „Lygiosios trunka
akimirką“ ir Sigito
Parulskio „Trys sekundės
dangaus“. Vaikų literatūros
premijai gauti buvo
pristatytos šių lietuvių
autorių knygos: Kęstučio
Kasparavičiaus „Braškių
diena: paslaptingos
istorijos“,

Kovo 10 d.
vykusiame
pristatyme
dalyvavo 150
asmenų.

Informacija spaudoje:
Mantujos laikraštis „Gazzetta di
Mantova“ 2013.03.08 „La letteratura
della Lituania protagonista al Premio
Acerbi“:
http://gazzettadimantova.gelocal.it/c
ronaca/2013/03/08/news/laletteratura-della-lituania-protagonistaal-premio-acerbi-1.6664890
Informacija tai pat skelbta LR
kultūros ministerijos, LR užsienio
reikalų ministerijos bei LR ambasados
Italijoje internetinėse svetainėse.
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Sigutės Ach „Ambrozijus,
Purkius ir angelas“ ir
Aurelijos Čeredaitės
„Tinginė ragana“. Lietuvių
autorių kūriniai premijoms
buvo atrinkti
bendradarbiaujant su
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutu. Kuris
rašytojas gaus premiją
nuspręs Italijos skaitytojai.
Jie iš pasiūlytų kandidatų
rinks labiausiai jiems
patikusį kūrinį ir rašytoją,
kuriam ir bus įteikiama
premija. Skaitytojų
balsavimo rezultatai bus
paskelbti šių metų liepos
mėn. 6 d. Premijų Lietuvos
rašytojams įteikimą taip
pat lydės leidinys italų
kalba, skirtas lietuvių
kultūrai, kuriame bus
spausdinami pagrindines
lietuvių kultūros
asmenybes bei procesus
reflektuojantys straipsniai
bei lietuvių rašytojų
kūrinių ištraukos. Šį
leidybinį projektą
įgyvendina Lietuvos
Respublikos kultūros atašė
Italijoje, Lietuvos
Respublikos kultūros
ministerija, BĮ Tarptautinių
kultūros programų centras
bei Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas. Visas
šis projektas yra skirtas
Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai
2013 m. progai.
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3. Arturo Valiaugos
fotografijų paroda
„Lietuva – mano
Europa“

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje,
bendradarbiaujant
su Lietuvos
garbės konsulu
Neapolyje

Lietuvos
garbės
konsulatas
Neapolyje,
kovo 11 d.

J.E. Lietuvos
Respublikos
ambasadorius
Italijoje Petras
Zapolskas,
ministras patarėjas
Viktoras Dagilis,
Lietuvos garbės
konsulas Neapolyje
Vincenzo Russo

Kovo 11 dieną buvo
atidarytas Lietuvos
Respublikos garbės
konsulatas Neapolyje.
Lietuvos Respublikos
garbės konsulu Neapolio
mieste, Kampanijos
regioną apimančioje
konsulinėje apygardoje,
paskirtas Vincenzo Russo,
medikas, tarptautinių
projektų, sporto ir jaunimo
medicinos srityse,
organizatorius. Tai
devintasis Lietuvos
Respublikos garbės
konsulatas Italijoje.
Nepriklausomybės
atkūrimo minėjimo ir
Lietuvos konsulato
atidarymo iškilmėse
dalyvavo Kampanijos
regiono parlamento ir
vyriausybės atstovai,
Neapolio merijos atstovai,
šio miesto savivaldybės
tarybos nariai, Pramonės ir
prekybos rūmų bei
Pramonininkų asociacijos
vadovai. Ta proga taip pat
buvo atidaryta Lietuvos
menininko Arturo
Valiaugos fotografijų
paroda „Lietuva – mano
Europa“.

Lietuvos
garbės
konsulato
atidaryme
Neapolyje
dalyvavo apie
200 asmenų.

Informacija tai pat skelbta LR
kultūros ministerijos, LR užsienio
reikalų ministerijos bei LR ambasados
Italijoje internetinėse svetainėse.
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4. Šiuolaikinio meno
paroda „Keliautojai
erdve“ Bolcane

Bolcano galerijamuziejus „ar/ge
kunst“, parodos
kuratorė Laima
Kreivytė,
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje.

Bolcanas,
galerija muziejus
„ar/ge
kunst“,
balandžio 5
d. - birželio
1 d.

Parodos atidaryme
dalyvavo: Laima
Kreivytė, parodos
kuratorė, Kristina
Inčiūraitė,
menininkė,
Irma Šimanskytė,
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje

Šioje parodoje buvo
pristatomi menininkų
Kristinos Inčiūraitės,
Ugniaus Gelgudos &
Neringos Černiauskaiės
bei grupės „Cooltūristės“
darbai. Parodos kuratorė
menotyrininkė Laima
Kreivytė. Šiuolaikinis
Lietuvos menas Italijoje,
visų pirma dėka nuolatinio
ir sėkmingo Lietuvos
dalyvavimo tarptautinėje
Venecijos meno bienalėje,
pelnė kūrybingo, gyvai ir
sąmoningai šiuolaikinius
procesus reflektuojančio
bei nuolatinį atsinaujinimą
išgyvenančio meno
reputaciją. Ši paroda,
eksponuojama pačiame
Bolcano miesto, kuriame
yra vienas didžiausių ir
žymiausių Italijos
šiuolaikinio meno muziejų
„Museion“, centre
esančioje galerijoje buvo
ypač gerai įvertinta bei
atvėrė tolimesnes
bendradarbiavimo
galimybes šiuolaikinio
meno srityje.

Parodos
atidaryme
dalyvavo apie
100 asmenų.
Viso parodą
aplankė apie
3000 asmenų.

Buvo išeistas parodos katalogas
(leidėjas ar/ge kunst / issue#18).
Informacija apie parodą išspausdinta
mėnesiniame - balandžio mėn. Bolcano renginių žurnale „Was Wann
Wo/Cosa Quando Dove“;
Atsiliepimai spaudoje:
http://franzmagazine.com/2013/04/1
7/vilnius-dreams-space-travelers-inder-arge-kunst-galerie-museum/;
Alto Adige laikšratis:
Severino Perelda „Galleria Museo:
Space Travelers una finestra sulla
Lituania“ (2013. 05.26):
http://altoadige.gelocal.it/cronaca/20
13/05/26/news/galleria-museo-spacetravelers-una-finestra-sulla-lituania1.7140571;
Nadia Marconi „Space Travelers:
dentro la storia lituana“ – „Corriere
del Trentino“ (2013.04.05):
http://www.italianostratrento.org/sites/default/files/Corriere
%20del%20Trentino%202013%2004
%2005%20%20La%20giornata%20del%20paesa
ggio.%20Fondazione%20Pro%20Paes
aggio%20Alto%20Adige.pdf;
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5. Lietuvos
iliustracijų paroda
„Šiuolaikinės
Lietuvos vaikų knygų
iliustracijos“ Genujos
Dožų rūmuose
„Palazzo Ducale“

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje,
bendradarbiaujant
su Genujos
iliustracijų
konkursu
„EurHope“.
Partneriai:
Lietuvos garbės
konsulatas
Genujoje,
BĮ Tarptautinių
kultūros programų
centras ir Vilniaus
dailės akademija

Genuja,
Dožų rūmai
„Palazzo
Ducale“;
gegužės 4 d.
– gegužės 12
d.

LR kultūros atašė
Italijoje
Irma
Šimanskytė,
dr.
Jolita Liškevičienė,
parodos kuratorė

Genujos miesto centre
esančiuose Dožų rūmuose
„Palazzo Ducale“
atidarytoje Lietuvos
iliustruotojų parodoje
„Šiuolaikinės Lietuvos
vaikų knygų iliustracijos“
buvo pristatyti 11-os
žymių Lietuvos vaikų
knygų iliustruotojų
kūriniai: Kęstučio
Kasparavičiaus, Stasio
Eidrigevičiaus, Laisvydės
Šalčiūtės, Mariaus
Jonučio, Eglės GelažiūtėsPetrauskienės, Rimanto
Rolia, Ievos Babilaitės,
Linos Dūdaitės, Rasos
Joni, Karolio Strautnieko
bei Nomedos Marčėnaitės
darbai. Ši ekspozicija
parengta tarptautinėje
Bolonijos vaikų knygų
mugėje 2011 metais,
kuomet Lietuva buvo
pakviesta dalyvauti garbės
viešnios teisėmis, rodytos
parodos „Illustrarium“
pagrindu, ją papildant
naujausiais kūriniais.
Paroda „Šiuolaikinės
Lietuvos vaikų knygų
iliustracijos“ siekiama
suaktualinti ir parodyti
geriausius Lietuvos
iliustruotojų sukurtus šių
dienų vaikų knygų
kūrinius. Parodos kuratorė
dr. Jolita Liškevičienė. Ši
paroda Genujos „Palazzo
Ducale“ Italijoje – tai
trečiasis išsamus Lietuvos
iliustracijos meno
pristatymas po 2011 m. ,
kuomet Lietuva garbės
viešnios teisėmis dalyvavo

Parodos
atidaryme
apsilankė apie
300 asmenų,
parodą
aplankė apie
1000 asmenų.

Informacija spaudoje:
http://genova.repubblica.it/cronaca/2
013/04/28/foto/i_disegni_della_citt_fu
tura-57640066/3/;
Stefano Bigazzi „Viaggio in città
immaginarie. Il futuro ha le forme di
fiaba“ - „La Repubblica“ – Genova
(2013.05.01);
„Illustratori dalla Lituania per
viaggiare nelle fiabe“ - „Corriere
Mercantile“ (2013.05.03);
Augusto Boschi „Eurhope. Ecco
come i giovani artisti disegnano il
futuro“ – „Il secolo XIX“.
http://genova.mentelocale.it/52217genova-eurhope-illustratori-d-europamostra-genova/;
http://www.genova24.it/2013/01/apalazzo-ducale-torna-eurhope-ilconcorso-di-illustrazione-di-smackfiera-del-fumetto-e-illustrazione-digenova-45815/;
Genujos iliustracijų konkurso
„EurHope“ internetinėje svetainėje:
http://www.eurhope.net/;
Taip pat dalyvauta Genujos televizijos
rytinėje žinių laidoje bei pristatyta
Lietuvos iliustratorių paroda.
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tarptautinėje Bolonijos
vaikų knygų mugėje bei
kuomet Lietuvos
iliustracijos menas buvo
pristatytas Pavijos
„Castello Visconteo“
pilyje 2012 m. birželio
mėn.
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6.
1. Mariaus
Ivaškevičiaus pjesės
„Madagaskaras“
pristatymas
tarptautinėje Turino
knygų mugėje
2. Lietuvos
nacionalinio stendo
organizavimas
tarptautinėje Turino
knygų mugėje

M. Ivaškevičiaus
knygos pristatymo
organizatoriai:
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje,
bendradarbiaujant
su tarptautine
Turino knygų
muge, Bolonijos
teatro trupe „Gli
Incauti“ , kultūros
asociacija „La
pulce ribelle“.
Lietuvos
nacionalinio
stendo
tarptautinėje
Turino knygų
mugėje
organizatoriai:
BĮ Tarptautinių
kultūros programų
centras

Turinas,
tarptautinės
Turino
knygų
mugės
erdvės,
gegužės 1620 d.
Mariaus
Ivaškevičiau
s knygos
pristatymas,
gegužės 20
d.

Rašytojas Marius
Ivaškevičius,
pjesės į italų kalbą
vertėjai: Toma
Gudelytė ir Stefano
Moretti, Italijos
teatro žurnalo
„Hystrio“ kritikė
Laura Bevione,
italų aktoriai
Piccioni Stella ir
Salis Annalisa, LR
kultūros atašė
Italijoje Irma
Šimanskytė.

Lietuvos
nacionaliniame
stende tarptautinėje
Turino
knygų
mugėje dirbo BĮ
Tarptautinių
kultūros programų
centro atstovai Eglė
Deltuvaitė, Kristina
Agintaitė,
Rūta
Valentaitė, Kotryna
Pranckūnaitė.

Lietuva, kuri šioje mugėje
2007- aisias šalies viešnios
teisėmis sėkmingai pristatė
savo literatūrą ir kultūrą,
šiais metais dalyvavo su
nacionaliniu stendu,
kuriame buvo
eksponuojamos Knygos
meno konkurso 2012 metų
knygos laureatės, dalis
Bolonijos knygų mugėje
pristatytos vaikų knygų
ekspozicijos, lietuvių
autorių knygos italų kalba.
Lietuvos stendą papildė ir
Tarptautinių kultūros
programų centro
informaciniai leidiniai apie
lietuvių autorius ir
literatūrą. Specialiai
Turino knygų mugei buvo
parengtas ir išleistas
leidinys italų kalba,
kuriame pristatomi
iškiliausi Lietuvos
rašytojai ir jų kūryba.
Lietuvos stendą šioje
mugėje apipavidalino žymi
Lietuvos dizaino grupė
„PetPunk“, kuriai
gamyboje talkino Vilniaus
dailės akademija. Turino
knygų mugė yra didžiausia
Italijos knygų mugė bei
viena svarbiausių
Europoje, pagal
užsiregistravusių dalyvių
skaičių, ši mugė yra antroji
Europoje po Frankfurto
knygų mugės, pagal ją
aplankančių žmonių
skaičių lyderiaujanti
Europoje. Turino knygų
mugėje šiemet buvo
pristatyti net keturi lietuvių
autorių kūriniai, išleisti
italų kalba:

Susitikime su
rašytoju
dalyvavo apie
50 žmonių.
Tarptautinę
Turino knygų
mugė šiais
metais
aplankė
daugiau nei
330 000
lankytojų –
tai daugiausia
lankytojų
pritraukianti
knygų mugė
Europoje.

Informacija buvo skelbiama
tarptautinės Turino knygų mugės
interneto svetainėje:
http://www.salonelibro.it/programma
/details/3063-Scrittori-dalmondo.html;
Informacija skelbta internetinėse
svetainėse:
http://www.titivillus.it/;
http://www.torinonline.eu/article/per
corsi-salone-del-libroluned%C3%AC-20-maggio;
Informacija Lietuvos žiniasklaidoje:
http://kamane.lt/eng/News/2013year/May/Literature/Madagascar-ofM.-Ivaskevicius-to-be-Presented-inthe-Biggest-Italian-Book-Fair;
http://www.menufaktura.lt/?m=1024
&s=65383#gsc.tab=0;
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26
/17758/m._ivaskeviciaus_madagaskar
as_italiskai_turino_knygu_mugeje;
http://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kultura/m-ivaskevicius-vyks-isavo-filmo-perziura-kanuose.htm;
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Jurgos Ivanauskaitės
romanas „Ragana ir
lietus“, Vlado Braziūno
poezijos rinktinė, Leonido
Donskio aforizmų knyga
bei Mariaus Ivaškevičiaus
pjesė „Madagaskaras“.
Šios knygos buvo
eksponuojamos Lietuvos
nacionaliniame stende ir
italų leidyklų stenduose .
2013 metais pasirodžiusias
J. Ivanauskaitės,
V.Braziūno bei 2012 m.
išleistą L. Donskio knygą į
italų kalbą išvertė prof.
Pietro U. Dini, jas išleido
„Joker“ leidykla, M.
Ivaškevičiaus pjesę išvertė
Toma Gudelytė ir Stefano
Moretti, ją 2012 išleido
leidykla „Titivillus“.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/
2013-05-14-m-ivaskeviciausmadagaskaras-pristatomasdidziausioje-italijos-knygumugeje/100949;
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/
literatura/tarptautineje-turino-knygumugeje-naujos-lietuviu-autoriuknygos-286-338253;
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/
literatura/mariaus-ivaskeviciauspjese-madagaskaras-isversta-i-italukalba-ir-bus-pristatyta-turino-knygumugeje-286-335393;
http://literaturairmenas.lt/kronika/12
92-kronika-nr-22-3429;
http://www.dialogas.com/naujienos/ta
rptautineje-turino-knygu-mugeje%E2%80%93-naujos-lietuviu-autoriuknygos/;
http://www.7md.lt/kronika/2013-0524/Tarptautineje-Turino-knygumugeje--naujos-lietuviu-autoriuknygos-;
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7. Lietuvos
dalyvavimas
tarptautinėje
Venecijos meno
bienalėje

Galerija „Tulips
& Roses“

Venecija,
Lietuvos
paviljonas
Venecijos
meno
bienalėje:
Palasport
„Giobatta
Gianquinto“
(Palasport
Arsenale),
birželio 1 d.
- lapkričio
24 d.

Lietuvos paviljoną
55-ojoje Venecijos
bienalėje
iškilmingai atidarė
Lietuvos
Respublikos
kultūros
viceministras
Darius Mažintas,
paviljono komisaras
Jonas Žakaitis bei
kuratorius
Raimundas
Malašauskas.

55-osios tarptautinės
Venecijos šiuolaikinio
meno bienalės žiuri, kurią
sudarė šiuolaikinio meno
ekspertai iš Meksikos,
Italijos, Didžiosios
Britanijos, Nigerijos ir
JAV, specialųjį žiuri
paminėjimą (Special
Mention) skyrė jungtiniam
Lietuvos ir Kipro
paviljonui bei Japonijos
paviljonui. Lietuvos ir
Kipro paviljonui šis prizas
buvo skirtas „už kuravimo
formos originalumą,
sujungusią dvi šalis į vieną
patirtį“. Lietuvos
paviljone, įsikūrusiame
erdviuose Venecijos sporto
rūmuose „Palasport
Arsenale“, eksponuojama
Raimundo Malašausko
kuruota grupinė paroda
„oO“, kurioje buvo
pristatyti šie menininkai:
Gintaras Didžiapetris,
Elena Narbutaitė,
Liudvikas Buklys, Kazys
Varnelis, Vytautė
Žilinskaitė, Morten Norbye
Halvorsen, Jason Dodge,
Gabriel Lester, Dexter
Sinister. Venecijos
bienalėje Lietuva
dalyvauja nuo 1999 m.
Lietuvos dalyvavimo
Venecijos meno bienalėje
istorijoje - tai jau
ketvirtasis kartas, kuomet
Lietuva pelno spacialųjį
žiuri paminėjimą.
Specialiuoju žiuri prizu
buvo apdovanota Jono
Meko ekspozicija 2005 m.,

Lietuvos
paviljono
atidaryme
dalyvavo apie
1000 asmenų.
Tai
daugiausiai
publikos
sutraukęs
Lietuvos
paviljono
atidarymas
Venecijos
bienalėje per
pastaruosius
kelilioka
metų.

Atsiliepimai spaudoje:
http://www.echogonewrong.lt/artists/
item/318-lithuanian-pavilion-receivesa-special-mention-in-the-55th-venicebiennale.html;
http://www.labiennale.org/en/mediac
enter/video/55-b31.html;
http://www.youtube.com/watch?v=A
II_mWV9At4;
http://www.cyprusdossier.com/2013/
06/oo-the-cyprus-lithuania-pavilion55th-international-art-exhibition-labiennale-di-venezia/;
http://www.myartguides.com/veniceart-biennale-2013/art-biennale/theencyclopedic-palace/item/717official-awards-of-the-55thinternational-art-exhibition;
http://culturoid.com/2013/06/awardsof-the-biennale-di-venezia-2013/;
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Nomedos ir Gedimino
Urbonų ekspozicija 2007
m., Dariaus Mikšio
projektas „Už baltos
užuolaidos“ 2011 m. Dėl
šio apdovanojimo kas
antrus metus vykstančioje
Venecijos meno bienalėje
varžosi daugiau nei 80
šalių paviljonų. 1895
metais įkurta Venecijos
bienalė yra seniausias
tarptautinis vaizduojamojo
meno renginys pasaulyje.
Šiais metais ekspozicijas
parodoje pristatė 88 šalys.
Lietuvą Venecijos
bienalėje taip pat yra
atstovavę menininkai
Mindaugas Navakas, Eglė
Rakauskaitė, Svajonė ir
Paulius Stanikai,
Deimantas Narkevičius,
Jonas Mekas, Nomeda ir
Gediminas Urbonai,
Žilvinas Kempinas.
Praėjusioje bienalėje buvo
pristatytas menininko
Dariaus Mikšio projektas
„Už baltos užuolaidos“,
kuriame buvo pristatoma
vaizduojamojo meno
kūrinių kolekcija, sudaryta
iš pastarųjų dešimtmečių
Lietuvos menininkų darbų,
kuriems sukurti buvo
skirtos valstybės
stipendijos. D. Mikšio
projekte „Už baltos
užuolaidos“ dalyvavo 173
Lietuvos menininkai, šiai
kolekcijai pasiūlę po vieną
savo vaizduojamojo meno
kūrinį.

http://www.modemonline.com/mode
m-mag/article/2330-italy--venicebiennale-art-awards;
http://www.artworldnow.com/2013/0
6/the-55th-venice-biennales-goldenlions.html;
http://www.kunstaspekte.de/index.ph
p?action=termin&tid=77847;
ir daugelyje kt.
Išsamus projekto aprašymas:
http://oo-oo.co/
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III.
Kita veikla (tarpininkavimas ieškant potencialių bendradarbiavimo partnerių; informacinės pažymos apie rezidavimo šalies iniciatyvas;
informacijos apie gerąją praktiką įvairiose kultūros srityse kaupimas ir sisteminimas; analitinių planavimo dokumentų, pozicijų, aktualių siūlymų
rengimas ir pristatymas; aukšto lygio susitikimai su rezidavimo šalies valstybės pareigūnais, ES institucijų pareigūnais, kultūros institucijų
vadovybe; organizuoti ir/ar koordinuoti vadovybės vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); organizuoti ir / ar koordinuoti reziduojamos
šalies žiniasklaidos atstovų, kultūros operatorių vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); su tęstiniu bendradarbiavimu susijusios veiklos
(stipendijos, rezidencijos, mainai, ilgalaikiai projektai ir pan.); viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida; informacijos kaupimas apie Lietuvai
reikšmingą kultūros paveldą rezidavimo šalyje (šalyse), paveldo sugrąžinimo į Lietuvą projektų įgyvendinimas; Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros darbai; kultūros turizmo produktų sklaida; rezidavimo šalyje Lietuvos kultūrai
nusipelniusių asmenų pristatymas apdovanojimams; pasisakymai ir pranešimai susitikimuose, renginiuose ir konferencijose; interviu žiniasklaidai;
leidybos projektai; edukaciniai projektai; Lietuvos kultūros informacijos centrų kūrimas ir stiprinimas (aukštosios mokyklos, bibliotekos ir kt.) ir
kita).
Viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida:
Dalyvavimas rytinėje televizijos laidoje Genujos televizijoje, jos metu buvo pristatyta paroda „Šiuolaikinės Lietuvos vaikų knygų iliustracijos“
Genujos Dožų rūmuose „Palazzo Ducale“ (2012.05.04);
Organizuota radijo laida „Gintaro kelias: Lietuva – Italija“, kurioje dalyvavo Vilniaus dailės akademijos prorektorius Adomas Butrimas, (įrašyta
gruodžio 18 d.), kuri buvo transliuota sausio mėn. 25 d., šios laidos įrašas:
Europos Komisijos atstovybė Italijoje (Commissione europea – Rappresentanza in Italia): http://ec.europa.eu/italia/studio_europa/index_it.htm
Rezidavimo šalyje Lietuvos kultūrai nusipelniusių asmenų pristatymas apdovanojimams:
Lietuvos rašytojų pristatymas premijoms „Premio Letterario Giuseppe Acerbi“, premijos bei su tuo susijęs leidybos projektas „Quaderni del Premio
Letterario Giuseppe Acerbi. Letteratura lituana“ šiuo metu įgyvendinamas.
Pasisakymai ir pranešimai susitikimuose, renginiuose ir konferencijose:
Buvo pasisakyta šiuose 2013 m. pirmąjį pusmetį vykusiuose Lietuvos kultūros renginiuose: Renginio „Žiemos šventė einant gintaro keliu: nuo
Baltijos jūros iki Bazilikatos“ atidarymo metu vasario mėn. 9 d. Romoje; Lietuvos rašytojų Lombardijos regiono Literatūros premijoms „Giuseppe
Acerbi“ pristatyme Italijos publikai kovo mėn. 10 d. Castel Goffredo; Lietuvos iliustracijų parodos „Šiuolaikinės Lietuvos vaikų knygų iliustracijos“
Genujos Dožų rūmuose „Palazzo Ducale“ atidaryme gegužės mėn. 4 d. Dalyvauta konferencijoje „Baltijos šalys XX-ajame amžiuje. Išsiilgtos laisvės
istorija“, vykusioje balandžio 20 d. Venturinoje.
Interviu žiniasklaidai:
Interviu Rai televizijai prieš parodos „Šiuolaikinės Lietuvos vaikų knygų iliustracijos“ Genujos Dožų rūmuose „Palazzo Ducale“ atidarymą Genujoje
(2013.05.04).
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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)

___Irma Šimanskytė___________
(vardas, pavardė)

