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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Lenkijos Respublika, Rasa Rimickaitė
2013 m. sausio mėn. 1 d. – 2013 m. gruodžio mėn. 31 d.
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.
2013 m. I pusmečio svarbiausia žinia Lenkijoje buvo ta, kad Lenkijoje sparčiai blogėjo metų biudžeto situacija. Jau š.m. balandžio mėn. valstybės
biudžeto deficitas sudarė 89,3 procento planuojamo metų biudžeto deficito. Valstybės biudžeto deficitas didėjo taip sparčiai, kad Lenkijos finansų
ministras viešai pripažino, jog ruošiama valstybės biudžeto įstatymo pataisa. Sparčiai blogėjo ir Lenkijos savivaldybių biudžetų situacija. Ypač
įsiskolinusios yra vadinamąjį „Tado Blindos“ mokestį neturtingoms savivaldybėms mokančios Mazovijos (su sostine Varšuva) ir Mažosios
Lenkijos (su sostine Krokuvoje) vaivadijos. Tokios situacijos rezultatas - drastiškai mažinamos lėšos kultūrai. Varšuvos miestas atšaukė kai
kuriuos tradicinius miesto vasaros festivalius, kitų žinomų festivalių finansavimas buvo žymiai sumažintas (miesto dotacijos festivaliui „Ogrody
Muzyczne“, kuriame Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai proga buvo pristatyta lietuviškos muzikos programa, buvo sumažintos 65 procentais).
Žymiojo Varšuvos miesto teatro „TR Warszawa“ („Rozmaitosci“) meno vadovas, gerai Europoje žinomas režisierius Grzegorzas Jarzyna pranešė,
kad miestas teatrui „neužtikrina net minimalių finansinių garantijų“ ir paskelbė atsidūręs situacijoje be išeities bei sustabdė meninę veiklą (t.y.
nebestato spektaklių). Panaši situacija ir didžiuosiuose Lenkijos miestuose: Krokuvoje (Krokuvos filharmonija tik šiais metais baigė atidavinėti
ilgametes skolas atlikėjams), Poznanėje, Gdanske, Vroclave ir kt. drastiškai buvo sumažintas visų miestų ir vaivadijų išlaikomų teatrų,
filharmonijų, bibliotekų, kultūros institucijų (išskyrus turinčių nacionalinių kultūros institucijų statusą) finansavimas. Priimtame valstybės biudžete
2014 m. deficitas sudaro beveik 47,7 milijardus zlotų, planuojamas ekonomikos augimas 2,4 procento.
2014 m. Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministras disponuos 3 milijardų 539 milijonų zlotų suma. Tai yra bendra visų lėšų
kultūrai suma: Lenkijos Respublikos Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos 2014 m. biudžetas – 2 milijardai 981 milijonų 615 tūkstančių
zlotų bei lėšos iš tikslinių ES fondų ir ES biudžeto. Palyginus su 2013 m. LR KirNPM biužetas 2014 m. yra didesnis daugiau nei 7 procentais, t.y.
daugiau nei 200-tais milijonų zlotų (palyginimui: prieš 10 metų , visos lėšos, kuriomis disponavo tuometinė kultūros ministerija, buvo 1,5
milijardo zlotų).
LR KirNPM veiklos prioritetai: naujosios finansinės ES perspektyvos lėšų įsisąvinimas, kultūrinis ir meninis ugdymas. Tarp svarbiausių
prioritetų: „Nacionalinė skaitymo plėtros/skatinimo programa“ , kuriai bus skirta 1 milijardas zlotų:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2014-ndash-2020-4356.php
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http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2013/20131220__NPRCZ.pdf
daugiametės programos „Kultūra+“ tolesnis įgyvendinimas; investicijos: II Pasaulinio karo muziejaus statyba Gdanske ir Pilsudskio muziejus
Sulejoweke (netoli Varšuvos). Geografiniai prioritetai: Vokietija, Prancūzija, Baltijos jūros baseino šalys (tame tarpe kaimyninė Lietuva); Rytų
Partnerystės šalys; kitos šalys: Japonija, Indija, Kinija, Brazilija (taigi sparčiai augančios ekonomikos šalys), Izraelis.
Lenkijos kultūra ir toliau yra stipriai finansuojama pirmiausiai valstybės, galima sakyti, kad kultūra yra tiesiog valstybės rankose. Privatūs rėmėjai
pastebimi tik dideliuose festivaliuose.
Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija per kelerius metus labai gerai įtvirtino skaidrius viešųjų lėšų skirtymo mechanizmus.
Valstybės institucijose buvo sukurta sąlyginai objektyvi grantų, stipendijų skirtymo, konkursų ir dotacijų sistema. Žinoma, tai nereikšia, kad netgi
perdavus lėšų skirtymą į įvairių ekspertų komisijų rankas, pavyksta išvengti valstybės ar savivaldybių institucijų kišimosi į įvairių kultūros
institucijų veiklą.Nors reikia pridurti, kad Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministras labai stengiasi meninių klausimų sprendimą palikti
meninėms institucijoms ir dažnai stoja menininkų pusėn.
Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija ir pastaraisiais metais vykdė bei vykdo per 200 investicijų, kurių bendra vertė yra 1,18
milijardo zlotų. Daigiau informacijos galima rasti čia (http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/fundusze-unijne-w-kulturze-4321.php). Jau baigiami
statyti Europos solidarumo centras, Nacionalinė simfoninio Lenkijos radijo orkestro koncertų salė Katovicuose, Nacionalinis muzikos forumas
Vroclave, II pasaulinio karo muziejus. Puikiai veikia Koperniko mokslo centras (per kelis veiklos metus – 3 mln. lankytojų), praeitais metais
atidaryta Palenkės opera ir filharmonija – tai daugiausiai žiūrovų pritraukiantis operos teatras ir filharmonija Lenkijoje, į kurią nuo jos atidarymo
2012 m. spalio pradžioje iki šiol bilietus įsigijo ir apsilankė per 230 tūkstančių žiūrovų (tiesa, tai scena, kuri neturi savų atlikėjų, todėl jos
išlaikymui per metus pakanka 20 mln. zl.). Kiekvienos šių investicijų suma atskirai viršijo 200 mln. zlotų. Yra ir vadinamosios mažosios
investicijos: ir šiais metais buvo statomi nauji arba rekonstruojami seni pastatai: koncertų salės Čenstakavoje, Kielcuose (kur neseniai koncertavo
Lukas Geniušas), Opolėje; teatro pastatai: teatro scenos Gdanske (Šekspyro scena), Gardzienicuose (kur veikia teatras-studija), Liubline, Olštyne.
Už ES lėšas rekonstruojami architektūros paminklai. Į priekaištus, kad labai daug lėšų investuojama į naujų kultūros objektų statybą ir senų
rekonstravimą, o per mažai skiriama gyvam kultūros procesui, Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministras atsako, kad iš pradžių kiekvienas
naujai statomo ar rekonstruojamo objekto vadovas turi pateikti išsamią ilgametę veiklos programą bei optimizuoti poreikius: salė ne daugiau 600
vietų ir gera meninė programa.
Iš ES biudžeto Lenkija 2014-2020 m. gavo didžiausią sumą lėšų, tačiau šios lėšos pirmiausiai bus skiriamos infrastruktūros projektams
(autostradoms statyti, geležinkeliiams modernizuoti), verslininkystei skatinti, viešajam ir aplinkai palankiam transportui gerinti, e-administracijai
plėtoti, priėjimui prie plačiajuosčio interneto visoje šalyje užtikrinimui, profesiniam aktyvumui skatinti. Kultūrai 2014-2020 m. skirta 497 mln.
EUR, t.y. 2 milijardai zl. Prioritetai: architektūros paminklų apsauga, priėjimo prie kultūros skatinimas, kultūros institucijų, meno mokyklų veiklos
kokybės gerinimas.
Kino filmų gamybai vidutiniškai per metus buvo skiriama iš biudžeto 80 mln., šiais metais iki 100 mln. zl., per kelerius ateinančius metus lėšas
ketinama didinti net iki 300 mln. zl.
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Tarp svarbiausių Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos pastarųjų ir šių metų prioritetų yra numatytas vaikų jaunimo kultūrinis ugdymas.
Vaikams ir jaunimui buvo sumažintos bilietų į muziejus kainos, atidaromos naujos muzikos ir dailės mokyklos, duotas ministerijos sutikimas
pradėti veiklą keliasdešimčiai I ir II laipsnio muzikos mokyklų provincijos miestuose ir miesteliuose.
Per metus knygoms lenkai vidutiniškai išleidžia 16 zl. Knygų skaitomumo lygis mažėja. Itin sėkmingai įgyvendinama bibliotekų kaip kultūros
namų kūrimo mažose vietovėse programa bei daugelis kitų skaitomumo sklaidą skatinančių programų siekiant pakelti skaitomumo lygį.
Organizuojamos ir per visuomeninę bei privačias televizijas gyvai transliuojamos populiarių literatūros apdovanojimų įteikimo ceremonijos. Už
geriausią metų knygą teikiamo apdovanojimo „Nikė“ piniginė vertė – 100 tūkst. zl., už geriausią poezijos knygą teikiamo Szymborskos
apdovanojimo vertė – 200 tūkst. zl., Varšuvos geriausių knygų (proza, poezija, eseistika, literatūra vaikams) apdovanojimų bendra vertė per metus
– 200 tūkst. zl, apdovanojimo „Angelus“ už geriausią lenkų kalba išleistą Vidurio ir Europos autoriaus knygą – 100 tūkst. zl, iš kurių 50 tūkst. –
knygos vertėjui.
Įkurtas „Ninateka“ tinklalapis, kuriame nemokamai internete yra prieinami teatro spektakliai, televizijos ir radijo programos, įvairios laidos, seni
filmai ir pan.
Lenkijoje aiškiai pastebimas kultūros „festivalėjimo“ fenomenas. Tas pats atlikėjas ar kolektyvas festivalyje pritraukia nemažą lankytojų skaičių, o
eilinę dieną kultūros nstitucijoje (pvz. filharmonijoje) žymiai mažesnį. Pastebimas reiškinys yra ir tas, kad į nemokamus renginius ateina didesnis
lankytojų skaičius.
Svarbūs kultūros renginiai 2013 m.: Sukilimo Varšuvos gete 70-ųjų metinių minėjimo kultūrinių renginių programa; Velykinis Bethoveno muzikos
festivalis Varšuvoje ir Krokuvoje; Milošo literatūros festivalis Krokuvoje; Pasaulio PEN centrų susitikimas Krokuvoje; Dokumentinių filmų
festivalis „PlaneteDocFilmFestival“ Varšuvoje; muziejų naktis, kurios metu buvo atidaryti kai kurie užsienio šalių kultūros institutai; Varšuvos
knygų mugė, kuri pirmą kartą su didžiuliu pasisekimu buvo suorganizuota Nacionaliniame stadione; Žydų kultūros festivalis Krokuvoje; Opolės
estradinių lenkų dainų 50-asis jubiliejinis festivalis, kuriam Kultūros ministerija skyrė ženklų finansavimą, pabrėždama, kad estradinė, lengvoji
muzika yra taip pat ženkli ir paramos verta lenkų nacionalinės kultūros dalis; tarptautinis kino festivalis T-Mobile Nowe Horyzonty Vroclave;
Milošo festivalis Krasnogrūdoje; klasikinės muzikos festivalis „Šopenas ir jo Europa“; žydų kultūros festivalis „Warszawa Singera“ Varšuvoje;
Gdynės kino festivalis; Conrado literatūros festivalis Krokuvoje ir Krokuvos knygų mugė (kuri nuo 2014 m. tampa tarptrautine knygų muge);
Varšuvos kino festivalis; K. Pendereckio jubiliejinis festivalis (deja, sulaukęs labai nedidelio klausytojų susidomėjimo, išskyrus festivalio
uždarymo vakarą); Lutoslawskio metų renginiai; literatūrinių apdovanojimų „Nikės“, Szymborskos vardo, Angelus“ įteikimo ceremonijos;
Schultzo festivalis Vroclave ir kt.
Tarp labiausiai vertinamų (atsižvelgiant į turimus biudžetus ir laisvę juos skirtant, turimus pasaulinius kontaktus, sugebėjimą bendrauti su menine
visuomene garsinant savo veiklą, prestižą aplinkinių tarpe) išskiriami: Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministras Bohdanas Zdrojewskis.
Nors laikomas sąlyginai aktyviu, pernelyg nesistengiančiu reformuoti Lenkijos kultūros ir atsargiu politiku, bet yra giriamas už nepaprastai gerą
kultūros valdymą ir tiesiog nepaprastai profesionalaus bendradarbių kolektyvo subūrimą ir sugebėjimą jį išlaikyti (motyvacijų sąrašas ilgas);
Michal Merczynski - NInA (Nacionalinio audiovizualinio isntituto) direktorius. Jo vadovaujamas institutas, atsakingas už lenkų kultūros
skaitmeninimą. Merczynski yra vertinamas už tokius NInAteka programos elementus kaip Mokyklinė filmoteka, Muzikoteka, internetinis kultūros
aktualijoms skirtas žurnalas „Dwutygodnik.pl“, svarbiausias 2013 m. darbas: http://trzejkompozytorzy.pl/ (kuriame galima išgirsti trijų žymiausių
lenkų kompozitorių Lutoslawskio, Goreckio, Pendereckio kūrinius). NInA metų biudžetas: 36 milinonai zlotų plius 9 milijonai skaitmeninimui;
Agnieszka Odorowicz – Lenkų kino meno instituto (PISF) direktorė, profesionali vadybininkė, baigė ekonomiką, Kino meno institutui vadovauja
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nuo 2005 m. Vertinama už lenkų kino prikėlimą, mažų kino teatrų gelbėjimą nuo pražūties, pagalbą kino mokykloms, na ir kino gamybos ir
finansavimo programų sukūrimą. Per metus šiems tikslams skiria 160-170 milijonų zlotų; Grzegorz Gauden – Lenkų knygos instituto direktorius,
vertinamas už lenkų literatūros populiarinimo Lenkijoje ir užsienyje programas, nepaprastai vykusių lenkų literatūros vertimų į užsienio kalbas
skatinimo ir rėmimo programų sukūrimą ir įgyvendinimą, bibliotekų tinklo plėtrą, skaitymo skatinimo programas, skaidrią stipendijų skyrimo
vertėjams ir literatūros kūrėjams veiklą. 2013 m. Nacionalinio knygų isntituto biudžetas buvo beveik 27 milijonai 949 tūkst. zlotų (dalis lėšų, beje,
išimties tvarka buvo skirta ir paramai leidžiant Herkaus Kunčiaus knygą „Lietuvis Vilniuje“ lenkų kalba); Pawel Potoroczyn – Adomo
Mickevičiaus instituto direktorius, vertinamas už lenkų kultūros užsienyje pristatymą (nemėgsta žodžio „populiarinimą“) ir veiklos galimybių
užsienyje suteikimą lenkų menininkams. Organizuoja užsienyje lenkų menininkų parodas, koncertus, teatrų pristatymus, lenkų kultūros festivalius.
Metinis AMI biudžetas – 40 milijonų zlotų. Nors kartais kritikuojamas, kad mokesčių mokėtojų pinigus švaisto projektams, kurie neatneša didelės
ir įspūdingos lenkų kultūros sėkmės užsienyje, arba kurie neišpopuliarina lenkų kultūros užsienyje tiek, kiek tam tikslui išleidžiama lėšų, bet
sugeba įrodyti, kad Instituto įgyvendinami lenkų kultūros pristatymo užsienyje projektai sugeba sudaryti puikias starto sąlygas ypač jauniesiems
lenkų menininkams, kuriuos valstybė ex deficione privalo remti.
Sąlygos Lietuvos kultūros ir meno sklaidai 2013 m. Lenkijoje buvo labai palankios. Lietuvos ir Lenkijos menininkų, intelektualų
bendradarbiavimui kultūros ir meno srityje vyrauja tiesiog puiki atmosfera. Kaip tokios situacijos pavyzdį būtų galima paminėti ir Lenkijos
Respublikos Prezidento Bronislawo Komorowskio per Lenkijos Nepriklausomybės dieną lapkričio 11 d. Tomui Venclovai įteiktą aukščiausią
Lenkijos valstybės apdovanojimą. Visų laureatų sveikinimo kalboje vienintelis asmuo, paminėtas vardu ir pavarde, buvo Tomas Venclova, taip pat
buvo akcentuojama itin tampraus bendradarbiavimo su Lietuva būtinybė. Tikslinga būtų kuo plačiau išnaudoti šią galimybę.

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.Cijos Stankevičiūtės
ir Rasos
Stankevičienės paroda
„Šviesos ir šešėliai“
Trijų Karalių šventės
proga – LR kultūros
atašė

Projekto įgyvendinimo vieta
ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Lietuvos kultūros centras
2013-01-05 – 2013-01-29

Cija Stankevičiūtė ir
Rasa Stankevičienė

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai
Projekto tikslas remti Lenkijoje
gyvenančių ir kuriančių jaunųjų
Lietuvos
menininkų kūrybą.
Keturiolikmetės
talentingos
lietuvių menininkės darbai jau
buvo
įvertinti
keliais
apdovanojimais Lenkijoje. Šia
paroda pradėtas ciklas renginių,
kurių metu per Trijų Karalių
šventę Lietuvos kultūros centre
pristatoma lietuvių, gyvenančių
Lenkijoje, kūryba.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

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

80 parodos atidarymo
metu, 30 parodos
eksponavimo metu

Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida bei
socialiniai tinklai:
http://www.kronika.lt/naujienos/3350keturiolikmets-elektrniets-fotografijosparoda-lenkijoje
http://bydgoszcz24.pl/wydarzenie/cijastankevic-iu-te
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2.XIX
Tarptautinio
tapybos plenero A.
Samuoliui
atminti
paroda
„Tylos
ekspresija“
–
LR
kultūros atašė

Lietuvos kultūros centras
2013-01-31 – 2013-03-04

3.Lietuvių
kompozitorių kūrinių
koncertas
–
LR
kultūros atašė

Lietuvos kultūros centras
2013-02-14

Irena Podobas

4.Paroda
„Kadišas
medinėms
Lietuvos
sinagogoms“LR
kultūros atašė, fondas
„Pogranicze
sztuk,
kultur, narodow“

Baltoji Seinų sinagoga
2013-02-15 – 2013-04-01

Laurina Todesaitė

5.Tekstilės
paroda
„Nuo pareiškimo iki
paminklo
LR
kultūros atašė

Lietuvos kultūros centras
2013-03-06 2013-04-08

E.G.Bogdanienė, E.
Černiauskaitė,
A.
Galieša
ir
kiti
Lietuvos
tekstilininkai
–
grupinė paroda

A.Samuolio plenero
dalyviai – grupinė
paroda

Paroda, kurioje pristatyti lietuvių,
lenkų, rusų dailininkų plenero
dalyvių darbai, pritraukė įvairių
tautybių žmones ir įvairaus meno
gerbėjus.
Parodos
metu
koncertavo baltarusių bardas.
Įvyko
Lietuvos
daugiakultūriškumą, atvirumą ir
kūrybingumą
pristatantis
renginys. Paroda susidomėjo kitų
Lenkijos
miestų
galerijos.
Parodos dalyviai iš Lietuvos davė
interviu Lenkijos radijui
Koncerte Vasario 16-osios proga
koncertavo lietuvių kilmės lenkų
pianistė Irena Podobas, kuri atliko
lietuvių kompozitorių kūrinius
fortepijonui.
Koncerto
metu
susirinkusiems buvo priminta
Vasario 16-osios reikšmė lietuvių
tautos kultūros atgimimui ir
sparčiam vystymuisi
Paroda eksponuota žymiajame
„Tautų, kultūrų ir menų centre
Paribiai“,
pritraukiančiame
daugybę lankytojų ir turistų.
Pristatytas Lietuvos žydų kultūros
paveldas bei 70-ųjų Vilniaus geto
likvidavimo metinių renginiai.
Parodą plačiai nušvietė Palenkės
vaivadijos žinaisklaida.

120 parodos
atidarymo metu, 40
parodos eksponavimo
metu

Lietuvos ir Lenkijos
socialiniai tinklai:

žiniasklaida,

60

Socialiniai tinklai

100 parodos
atidarymo metu, 400
– parodos
eksponavimo metu

Paroda atidaryta minint Lenkijoje
tekstilės parodų šimtmetį ir
ruošiantis gegužės mėn. Lodzėje
įvyksiančiai Tarptautinei tekstilės
trienalei, kurioje buvo pristatomi
dviejų
lietuvių
tekstilininkų
darbai. Paroda sulaukė didžiulio
pasisekimo

130 parodos
atidarymo metu, 50
parodos eksponavimo
metu

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida,
socialiniai tinklai:
http://www.youtube.com/watch?v=WiuH
HTN92i4
http://niebywalesuwalki.pl/2013/02/nieub
lagany-czas-w-sejnach-gosci-wystawafotografii-kadisz-dla-litewskichdrewnianych-synagog/
http://www.sztetl.org.pl/pl/cms/aktualnos
ci/3120,kadisz-dla-litewskichdrewnianych-synagog/
Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida,
socialiniai tinklai:

http://www.radiownet.pl/publikacje/wyst
awa-poplenerowa-w-centrum-litewskim

http://kontynent-warszawa.pl/content-1wydarzenia-951wystawa_litewskich_tkanin_artystycznyc
h.htm
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6.Koncertas
LR
Nepriklausomybės
dienos proga - LR
Kultūros atašė

Karalių rūmai, Varšuva
2012-03-11

Eugenijus
Chrebtovas, Tomas
Pavilionis,
Jonas
Sakalauskas, Darius
Mažintas.

7.Lietuvių
tautodailininkų paroda
ir Kultūros dienos
minėjimas
LR
Kultūros atašė

Lietuvos kultūros centras
2012-04-10 2013-06-10

Ramutė Kraujalienė,
K. Šeduikis ir kiti
Lietuvos
tautodailininkai
–
grupinė
paroda,
muzikantai Arūnas
Lunys,
Alfredas
Mickus

8.XIX Tarptautinio
tapybos plenero A.
Samuoliui atminti
paroda „Tylos
ekspresija“ – LR
kultūros atašė,
Varmijos-Mozūrijos
vaivadijos
savivaldybės kultūros
skyrius

Olštynas, Filharmonija
2012-04-15

Gintautas Vaičys ir
kiti

Grupės „El Fuego“ atliekami
klasikinės pasaulio ir lietuvių
kompozitorių
bei
liaudies
muzikos kūriniai deramai pristatė
lietuvių muzikinę kultūrą į Kovo
11-osios paminėjimo renginį
susirinkusiems klausytojams. „El
Fuego“
sulaukė
didžiulio
pripažinimo. Koncerto klausė
Lenkijoje reziduojančių užsienio
valstybių diplomatai, lietuvių
bendruomenės, žymūs Lenkijos
politikos, ekonomikos, kultūros
pasaulio atstovai.
Tradicinė Atvelykio lietuvių
liaudies meno paroda į Lietuvių
kultūros
centrą
pritraukia
gausiausią būrį lankytojų, kurie
domisi ne tik lietuvių liaudies
menu, bet ir tradicijomis,
kulinariniais gaminiais, liaudies
dainomis ir šokiais. Daugelis
tikisi, kad Lietuvos kultūros
centre bus galima mokytis
lietuvių liaudies dainų ir šokių.
Noriai yra perkami lietuvių
liaudies meistrų tokiose parodose
pristatomi meno dirbiniai
Paroda „Tylos ekspresija“ į
Olštyną buvo pakviesta po to, kai
parodą Varšuvoje pamatė Olštyno
miesto savivaldybės kultūros
skyriaus vedėjas. Paroda Olštyne
suorganizuota siekiant pabrėžti
Kauno
ir
Olštyno
miestų
bendradarbiavimą.
Paroda
sulaukė vietinės televizijos ir
radijo susidomėjimo

520

Lietuvos žiniasklaida, socialiniai tinklai

100 parodos
atidarymo metu, 40 –
parodos eksponavimo
metu

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida

100 parodos
atidarymo metu, 200
parodos eksponavimo
metu

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida,
kultūros
institucijų
tinklalapiai,
socialiniai tinklai
http://www.tvp.pl/olsztyn/aktualnosci/kul
tura/ekspresja-ciszy/10721406
http://www.olsztyn24.com/galeria/2588wernisaz-wystawy-ekspresja-ciszy.html
http://listyznadniemna.blogspot.com/
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9.Aleksandros
Jacovskytės
fotografijų
paroda
„Vilniaus
veidai:
1964-1993“ - LR
Kultūros atašė

Lietuvos kultūros centras
2013-05-07

Aleksandra
Jacovskytė,
Juškutė

Violeta

10.Literatūros sklaidos
projektas, poezijos
vakaras – LR kultūros
atašė

Krasnogrūda, Tarptautinis
dialogo centras
2013-05-11

Kornelijus Platelis

11.Paroda „Lietuvos
primityvistai – tapyba
ir skulptūra“ – LR
kultūros
atašė,
Varmijos-Mozūrijos
vaivadijos
savivaldybės kultūros
skyrius

Olštyno
filharmonijos
meno galerija
2013-06-10,
vėliau
eksponuota
Mrągowe,
Kętrzyne
(iki
metų
pabaigos)

Ramutė Kraujalienė,
Juozas Sorys, Marija
Kuodienė,
Irena
Seliukaitė

Aleksandros Jacovskytės paroda –
tai viena iš daugiausiai lankytojų į
Lietuvos
kultūros
centrą
pritraukiusių parodų. Paroda
susidomėjo
profesionalios
fotografijos galerijos, Lenkijos
radijas įrašė su parodos autore ir
kuratore valandos laiko laidą,
Lenkijos
dienraštis
„Rzeczpospolita“
išspausdino
straipsnį apie parodą ir nuotraukas
iš parodos. Į parodos atidarymą
atėjo daug įžymių lenkų meno ir
kultūros veikėjų.
Literatūros vakaro metu, kuris
suorganizuotas
baigiant
konferenciją „Rytų partnerystė“,
buvo
skaitoma
Kornelijaus
Platelio
poezija.
Fondas
„Paribiai“ įtraukė Kornelijaus
Platelio rinktinės poezijos knygos
vertimą ir leidimą į savo kitų
metų planus
Olštyne, kuris ruošiasi UNESCO
kultūros paveldo konferencijai
vasaros pabaigoje, pristatyta
Lietuvos
Nacionaliniame
muziejuje
eksponuota
primityviajam Lietuvos menui
skirta paroda. Paroda sulaukė
didelio vietinės žiniasklaidos
susidomėjimo, parodos autoriai
davė interviu Lenkijos radijui ir
televizijai. Parodos atidaryme
apsilankė aukščiausioji Olštyno
miesto valdžia, pabrėžusi, kad
bendradarbiavimas su Lietuva
Varmijos-Mozūrų vaivadijai yra
prioritetinis ir kad tam yra
skiriamas ypatingas dėmesys.
Paroda
buvo
eksponuota
įvairiuose
Varmijos-Mozūrijos
vaivadijos miestuose

150
parodos
atidarymo metu, 60
parodos eksponavimo
metu

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida,
socialiniai tinklai, kultūros institucijų
tinklalapiai:
http://www.zpaf.waw.pl/component/cont
ent/article/83-aktualnoci/1022-aleksadryjacovskyt-twarze-wilna-w-centrumkultury-litewskiej.html
http://zeszytyliterackie.pl/index.php?opti
on=com_content&task=view&id=1921&
Itemid=2
Pusvalandžio Laida 2013-07-10 Lenkijos
radijo II programoje, 15.00 val.

120

Lenkijos žiniasklaida, Lietuvos kultūros
institucijų tinklalapiai, socialiniai tinklai

120
parodos
atidarymo metu, 300
– iki birželio pab.,
paroda
dar
eksponuojama

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida,
socialiniai tinklai, kultūros institucijų
tinklalapiai
http://wyborcza.pl/1,91446,14074861,Wy
stawa_prac_prymitywistow_litewskich_
w_olsztynskiej.html
http://www.tvp.pl/olsztyn/aktualnosci/kul
tura/prymitywisci-litewscy-wfilharmonii/11399291
http://www.filharmonia.olsztyn.pl/aktual
nosci/197/10062013-r-godz1330wernisaz-w-filharmonii-prymitywiscilitewscy-malarstwo-i-rzezba-
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12.Paroda
„Kadišas
Lietuvos
medinėms
sinagogoms“ - LR
Kultūros atašė

Tykočino Didžioji
sinagoga
2013-06-29 – 2013-11-03

13.Juozo
Javaičio
filmo „Česlovo Milošo
amžius“ peržiūra - LR
kultūros
atašė,
festivalis
„Ogrody
Muzyczne“

Karaliaus rūmai, Varšuva
2013-07-04

Geniušo
LR
atašė,
„Ogrody

Karaliaus rūmai, Varšuva
2013-07-05

15.Baleto
„Barbora
Radvilaitė“
įrašo
peržiūra, susitikimas
su
Stasiu
Eidrigevičiumi - LR
kultūros
atašė,
festivalis
„Ogrody
Muzyczne“

Karaliaus rūmai, Varšuva
2013-07-07

14.Luko
koncertas
kultūros
festivalis
Muzyczne“

Laurina
Todesaitė,
Daumantas Todesas

Lukas Geniušas

Parodos „Kadišas medinėms
Lietuvos
sinagogoms“
populiarumas
Lenkijoje
ne
mažėja, o didėja. Paroda jau buvo
eksponuota keturiose vietose,
dabar nukeliavo į vieną žymiausių
ir gausiausiai Lenkijoje lankomų
žydų kultūros centrų – Tykočiną.
Paroda Tykočino sinagogoje yra
eksponuojama geriausiu turistiniu
laikotarpiu.
Susidomėjimas
paroda
praaugo
lūkesčius.
Organizatorių prašymu parodos
eksponavimas
pratęstas
iki
lapkričio mėn. Tykočinas yra itin
gausiai taip pat ir užsienio turistų
lankomas miestas
Festivalyje „Ogrody Muzyczne“,
skirtame
Lietuvos
pirmininkavimui EST pažymėti,
Varšuvos žiūrovams ir svečiams
pristatytas Juozo Javaičio filmas
„Česlovo
Milošo
amžius“,
suorganizuota diskusija su žymia
lenkų poete Julija Hartwig,
pasakojusia apie Milošą, jo ryšius
su Lietuva, lietuvių poeziją
Varšuviečiams
ir
Varšuvos
svečiams
koncertavo
vienas
žymiausių Lenkijoje atlikėjų,
Šopeno konkurso laureatas.

36.015 (tiek parduota
bilietų)

Pristatytas (taip pat ir reklamos
tikslais)
LNOBT
spektaklis
„Barbora Radvilaitė“, žiūrovai
pakviesti į lapkričio mėnesį
įvykusias
LNOBT
gastroles
Varšuvoje. Susitikimo su Stasiu
Eidrigevičiumi metu nepaprastai
gražiai
pristatyti
Lietuvos
menininkai, Lietuvos kultūra ir
menas. Spektaklis sukėlė didžiulį
susidomėjimą ir buvo parodytas
kaip lapkričio mėnesio LNOBT
gastrolių reklama

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida,
socialiniai tinklai, kultūros institucijų
tinklalapiai:
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomo
sci/kultura_sztuka/Kadisz_dla_litewskich
_drewnianych_synagog.htm
http://www.kobiecybialystok.pl/wystawafotografii-kadisz-dla-litewskichdrewnianych-synagog/

1000

Renginys itin plačiai reklamuotas
Lenkijos žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose, bloguose, gatvėse, viešajame
transporte
www.ogrodymuzyczne.pl
http://www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadr
ans-qltury/wideo/26062013/11564193

700
(koncertas
nebuvo nemokamas,
o
su
brangiais
bilietais)

Renginys itin plačiai reklamuotas
Lenkijos žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose, bloguose, gatvėse, viešajame
transporte
www.ogrodymuzyczne.pl
http://www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadr
ans-qltury/wideo/26062013/11564193

1000

Renginys itin plačiai reklamuotas
Lenkijos žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose, bloguose, gatvėse, viešajame
transporte
www.ogrodymuzyczne.pl
http://www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadr
ans-qltury/wideo/26062013/11564193
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16.Filmo
„Vilniaus
senamiestis“ peržiūra,
susitikimas su LR
garbės konsulu Janusz
Widacki - LR kultūros
atašė,
festivalis
„Ogrody Muzyczne“
17.Koncertas
LR
pirmininkavimo
ES
Tarybai proga - LR
kultūros
atašė,
festivalis
„Ogrody
Muzyczne“

Karaliaus rūmai, Varšuva
2013-07-09

18.Operos
„Lokys“
įrašo
peržiūra,
susitikimas su LR
kultūros atašė Lenkijos
Respublikoje - LR
kultūros
atašė,
festivalis
„Ogrody
Muzyczne“
19.Koncertas,
susitikimas
su
Anatolijumi
Šenderovu
LR
kultūros
atašė,
festivalis
„Ogrody
Muzyczne“
20.Pleneras ir paroda
„Laisvės
Ikarai“,
Dariaus ir Girėno
žūties
metinių
paminėjimui – LR
kultūros
atašė,
Myšlibužo
kultūros
namai

Karaliaus rūmai, Varšuva
2013-07-13

Karaliaus rūmai, Varšuva
2013-07-11

Muzikos ir vaizdo
spektaklio „Smėlio
laikrodžiai“ dalyviai:
Edmundas
Kulikauskas, Povilas
Jacunskas,
Rūta
Tamulytė,
Onutė
Švabauskaitė ir kt.

LR garbės konsulas pasakojo apie
Lietuvą, jos istoriją, pasiekimus,
kultūrinį bendradarbiavimą tarp
Lietuvos ir Lenkijos, Lietuvos
kultūros ir meno pristatymo
Mažosios Lenkijos vaivadijoje
planus ir pan.
Koncertas pradėjo LR ES Tarybai
pirmininkavimo
kultūros
programą Lenkijoje. Sulaukė
didžiulio susidomėjimo kaip
modernios Lietuvos šiuolaikinio
meno, naudojančio aukščiausius
technikos pasiekimus, pavyzdys.
Koncerte dalyvavo Lenkijoje
reziduojančių
valstybių
diplomatai, žiniasklaidos atstovai,
Lenkijos visuomenės, politikos ir
kultūros pasaulio atstovai
Pristatyta Lietuvos šiuolaikinė
opera, kuri sulaukė labai daug
teigiamų įvertinimų

950

1000

Renginys itin plačiai reklamuotas
Lenkijos žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose, bloguose, gatvėse, viešajame
transporte
www.ogrodymuzyczne.pl
http://www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadr
ans-qltury/wideo/26062013/11564193
Renginys itin plačiai reklamuotas
Lenkijos žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose, bloguose, gatvėse, viešajame
transporte
www.ogrodymuzyczne.pl
http://www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadr
ans-qltury/wideo/26062013/11564193
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/40349/
panorama?popup

1100

Karaliaus rūmai, Varšuva
2013-07-14

Šv.
Kristoforo
orkestras,
Liora
Grodnikaitė,
Anatolijus
Šenderovas

Šv. Kristoforo orkestras ir A.
Šenderovo
muzika
sulaukė
didžiulio susidomėjimo. Orkestras
iš karto po koncerto buvo
pakviestas į kelis kitus festivalius
Lenkijoje

1000

Myšlibužo kultūros namai
2013-07-14 – 2013-08-30

Gintautas
Vaičys,
Judita Budriūnaitė,
Aistė
Juškevičiūtė,
Aurijus Radzevičius

Paroda buvo skirta Dariaus ir
Girėno žūties metinėms paminėti.
Itin vertingas ir, be abejo, tęstinas,
yra
bendradarbiavimas
su
Lenkijos
institucijomis
organizuojant bendrus projektus
su lenkais ir kitų Baltijos
valstybių atstovais.

300

Renginys itin plačiai reklamuotas
Lenkijos žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose, bloguose, gatvėse, viešajame
transporte
www.ogrodymuzyczne.pl
http://www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadr
ans-qltury/wideo/26062013/11564193
Renginys itin plačiai reklamuotas
Lenkijos žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose, bloguose, gatvėse, viešajame
transporte
www.ogrodymuzyczne.pl
http://www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadr
ans-qltury/wideo/26062013/11564193
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21.Koncertas - LR
kultūros
atašė,
festivalis
„Ogrody
Muzyczne“

Karaliaus rūmai, Varšuva
2013-07-22

Choras „Aidija“

Choras
sulaukė
gausių
aplodismentų,
buvo
giriama
aukšta Lietuvos chorinė kultūra,
kas yra ypač svarbu, nes chorai iš
Lietuvos nedažnai vieši Lenkijoje

1000

22.Šiuolaikinės
muzikos koncertas –
LR kultūros atašė,
festivalis „Lado w
miescie“

Vasaros scena prie Vyslos,
Varšuva
2013-08-15

Eglė
Sirvidytė,
Aivaras Ruzgas

700

23. Paroda, koncertas,
paveldo konferencija LR kultūros atašė,
Olsztyno
vaivadijos
savivaldybė

Olsztynas, Olsztynekas
2013-08-27-28

Žemyna Trinkūnaitė,
Jorigė
Jurgutytė,
Irena Seliukaitė, Vida
Šatkauskienė, Milda
Valančiauskienė

Pristatyti šiuolaikinę muziką, tiek
klasikinę, tiek ir avangardinę,
buvo šių metų veiklos vienas iš
prioritetų. Avangardinė muzika
Lenkijoje
išgyvena
didžiulį
susidomėjimą. Varšuvoje jau
pavasarį koncertavę lietuviai
sulaukė didžiulio susidomėjimo ir
buvo pakviesti į šį, vieną
populiariausių Varšuvoje vasaros
festivalių
Nematerialusis
paveldas
Lenkijoje yra tai, apie ką lenkai
šiandien šneka su vis didesniu
susidomėjimu.
Ypač
vertina
lietuvių pasiekimus ir patirtį šioje
srityje. Taip pat ir šiuo tikslu
buvo suorganizuota konferencija
Varmijos
ir
Mozūrijos
vaivadijoje. Mokslininkai, savo
srities specialistai ir atlikėjai iš
Lietuvos buvo sutikti itin šiltai ir
su didele pagarba. Konferencijos
metu taip pat buvo suorganizuota
kryždirbystės tradicijų paroda ir
sutartinių
dirbtuvės.
Konferencijos metu ir po jos buvo
pastebimas didžiulis žiniasklaidos
susidomėjimas lietuviais, kurie
davė
kelis interviu. Buvo
nufilmuoti bei parodyti lietuvių
parodos ir koncerto fragmentai

900

Renginys itin plačiai reklamuotas
Lenkijos žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose, bloguose, gatvėse, viešajame
transporte
www.ogrodymuzyczne.pl
http://www.tvp.pl/warszawa/kultura/qadr
ans-qltury/wideo/26062013/11564193
http://www.klubpowiekszenie.pl/program
.php#program_1250
http://www.klubpowiekszenie.pl
http://www.mmpsuf.lt/
http://klubojadalniaeufemia.blogspot.com
/2013/03/1803-poniedziaek-impromiting-jaras.html

http://www.olsztyn24.com/galeria/2740wernisaz-wystawy-bdquodrzewo-zyciarzezbienie-krzyzy-i-ich-symbolika-nalitwierdquo.html
http://www.olsztyn24.com/news/21176litewskie-krzyze-w-filharmonii.html
http://www.prezydent.pl/kancelaria/akty
wnosc-ministrow/art,714,ministerklimczak-o-niematerialnymdziedzictwie-kultury.html
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/
Aktualnosci/2013/ko0nferencja%20%20dziedzictwo%20niematerialne%2022
.08/Program%20konferencji%20%20Olsztynek%202829%20sierpie%C5%84%202013.pdf
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24.Literatūros vakarai,
vertėjų seminaras - LR
kultūros atašė, Fondas
„Pogranicze
sztuk,
kultur,
narodow“,
Lietuvos
vertėjų
sąjunga

Krasnogrūda, Tarptautinis
dialogo centras
2013-08-19-21

Vladas
Braziūnas,
Antanas A. Jonynas,
Birutė
Jonuškaitė,
Irena
Aleksaitė,
Vyturys
Jarutis,
Kazimieras Uzdila,
Vytas Dekšnys

25.Paroda
–
LR
kultūros
atašė,
festivalis „Intephoto“

Bialystokas, šiuolaikinio
meno galerija
2013-09-05

Gintaras Česonis

26.Lietuvių
džiazo
muzikos koncertas LR kultūros atašė,
festivalis
„Vilniaus
dienos Gdanske“, LR
garbės
konsulas
Gdanske,
Gdansko
miestas

Teatr Wybrzeze,
Gdanskas
2013-09-07

Nedos ir Labučio
džiazo
kvartetas,
Vaiginio
džiazo
kvartetas

Lietuvių
literatūros
sklaidos
projektai – tai ypač svarbus
veiklos baras Lenkijoje. Iš
pradžių organizuojant susitikimus
su lietuvių rašytojais ir pristatant
jų kūrybą įvairiuose Lenkijos
regionuose, siekiama pereiti prie
profesionalaus, o ne mėgėjiško jų
kūrybos vertimo į lenkų kalbą, o
galiausiai lietuvių autorių knygų
lenkų kalba leidimo. Vertėjų
seminaro metu suorganizuotas
susitikimas su Lenkijos leidėjais,
kuriems
pristatytos
lietuvių
literatūros vertimo galimybės
„Interphoto“ festivalis Bialystoke
– tai vienas žymiausių ir kitų
festivalių
organizatorių
gausiausiai lankomų festivalių
Lenkijoje. Bialystokas ir Palenkės
vaivadija – tai vienas įdomiausių
kultūros židinių šiuo metu
Lenkijoje. Pristatant šiuolaikinį
Lietuvos fotomeną Bialystoke
siekiama
sudominti
lietuvių
fotografijos meistrais ir jų kūryba
taip pat ir kitus Lenkijos regionus
ir miestus
Vilniaus ir Gdansko miestų
bendradarbiavimą taip pat ir
kultūros srityje pavyko panaudoti
pristatant ir Lietuvos džiazo
meistrus.
Koncertas
įvyko
viename žymiausių Lenkijos
teatrų,
Wybrzeze
teatre,
turinčiame savo gero kultūrinio
skonio nestokojančią publiką

80

http://pogranicze.sejny.pl/news,524,19_2
1_sierpnia_2013___sejmik_literacki_w_
krasnogrudzie_.html;
Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida,
socialiniai tinklai

200

http://www.interphoto.pl/pl/index.php/pr
ogram/wystawy
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/pogran
icze-na-i-festiwalu-fotografii-bialystokinterphoto
Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai

300

Labai plačiai Lenkijos ir Lenkijos
žiniasklaida, socialiniai tinklai:
http://www.youtube.com/watch?v=ehOH
em1Mu1Y
http://www.wilnowgdansku.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=BfScemvfxs
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27.Paminklinių lentų
atidengimas,
literatūros popietė –
LR kultūros atašė,
Węgorzewo
savivaldybė

Węgorzewo,
aikštė
2013-09-11

Grunwaldo

Juozas
Šikšnelis,
Laima Lemežienė

28.Paroda, koncertas
„Baltų vienybės
dienos“ proga – LR
kultūros atašė, LDS,
LR Ambasada

Lietuvos kultūros centras
2013-09-13 – 2013-11-10

Emilija
GaspariūnaitėTaločkienė, Vygantas
Kazlauskas

29.Koncertai – LR
kultūros atašė,
Lenkijos radijo III
programa „Trójka“

Szczecin, Wielun,
Wolomin, Varšuva
2013-09-19-22

Grupės
„Pievos“
nariai:
Virginija
Skeirienė,
Kostas
Kriaučiūnas, Aringas
Vagonis,
Andrius
Saliamonas,
Augustas Jukna

Įamžinti
Ievos
Simonaitytės
atminimą Węgorzewo miestelyje
buvo numatyta jau prieš daugelį
metų. Tačiau tik šiais metais LR
URM dalinio finansavimo dėka
galiausiai pavyko tai padaryti. Itin
sunkaus projekto rezultatai yra
nepaprastai pavykę: (Griunvaldo,
liet. Žalgirio) aikštėje buvo
pastatytos keturios informacinės
lentelės, kuriose yra rašytojos
nuotraukos ir tekstas lietuvių ir
lenkų kalbomis, supažindinantis
su rašytojos gyvenimu ir kūryba.
Viena lentelių lietuvių ir lenkų
kalbomis pristato Simonaitytės
kūrybą. Įgyvendinant projektą
buvo užmegzti itin puikūs ryšiai
su vietos kultūrine bendruomene
ir valdžia
Paroda „Baltų vienybės diena“ –
tai cikliškas renginys, kuriuo
Lenkijos gyventojams ir svečiams
siekiama priminti dviejų likusių
gyvų baltų tautų gyvybingumą ir
solidarumą.
Grupės „Pievos“ koncertai buvo
suorganizuoti bendradarbiaujant
su populiariausia visuomeninio
Lenkijos radijo programa, turinčia
daugiausiai klausytojų „Trójka“,
kurios klausytojas – tai vidutinio
amžiaus inteligentas. Finalinis
„Pievų“ koncertas įvyko Lenkijos
radijo A. Osieckos studijoje,
kurioje
koncertuoja
tokios
pasaulinio lygio žvaigždės kaip
Stingas ir kt.

500

www.wegorzewo.pl
http://www.3.wegorzewo.pl/isimonaityte-w-wegorzewie/
Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida,
institucijų tinklalapiai, socialiniai tinklai

100

Institucijų tinklalapiai

900
kiekviename
mieste,
radijo
klausytojai

http://www.polskieradio.pl/9/200/Artykul
/920387,Zachwycajacy-koncert-Pievos
http://www.folk24.pl/wiesci/w-folkowejsieci/
Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai
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30.Literatūros sklaidos
projektas, literatūros
skaitymas – LR
kultūros atašė,
Kolegium Europy
Wschodniej,
Wroclaw2016

Vroclavas,
Kolegium
Europy Wschodniej
2013-09-21

Laurynas Vaičiūnas

31.Paroda ir kūrybinės
dirbtuvės – LR
kultūros atašė,
„Nadbaltyckie
centrum kultury“

Nadbaltyckie
Centrum
Kultury, Gdanskas
2013-10-10-12

Rasa Jonikaitė, Lina
Dudaitė

32.Spektakliai
„Lietaus žemė“ ir
„Pabėgimas į
Akropolį“ – LR
kultūros atašė,
Festivalis „Eye on
Culture“

Teatr Polski, Varšuva
2013-10-19

Teatras
ratas“

33.Šiuolaikinės
muzikos koncertas –
LR kultūros atašė,
Šiuolaikinio
meno
centras

Šiuolaikinio meno centras,
Varšuva
2013-10-26
Lenkijos
radijas,
II
programa
2013-10-09

„Atviras

Artūras Bumšteinas

Prieš pasirodant lenkų kalba
Herkaus
Kunčiaus
knygai
suorganizuotas lietuvių literatūros
skaitymo maratonas populiariame
renginyje „Europos literatūros
naktis“ Europos kultūros sostinėje
2016 m. Vroclave. Lietuvių
rašytojo kūrybos fragmentai buvo
skaitomi lietuvių
ir lenkų
kalbomis kelis kartus per dieną
pristatant taip pat ir lietuvių
kalbos ypatumus bei skirtumus
nuo slavų kalbų
Pristatyti lietuvių iliustratorių
kūriniai bendroje Baltijos šalių
iliustratorių parodoje. Lietuvėms
buvo
patikėtas
kūrybinių
iliustravimo
dirbtuvių
pravedimas. Rasos Jonikaitės
kūrybinės
dirbtuvės
sulaukė
didžiausio susidomėjimo ir buvo
populiariausios
Žymių
lietuvių
režisierių
spektakliai Lenkijoje susilaukia
didžiulio susidomėjimo. Tačiau
Lenkijoje itin populiarus šiuo
metu yra į socialinius klausimus ir
visuomeninį kontekstą orientuotas
teatras. Šiais metais atsiradęs
naujas festivalis „Eye on Culture“
sutraukia daugelį ypač jaunosios
kartos žiūrovų. Siekiant pristatyti
taip pat ir kitokius naujus
Lietuvos
teatro
reiškinius
festivaliui
buvo
pasiūlyti
spektakliai,
pristatantys
tiek
Lietuvos istoriją, tiek ir šių dienų
problemas
Artūras Bumšteinas Lenkijoje yra
jau gerai žinomas šiuolaikinės
lietuvių muzikos kompozitorius,
kurio koncertai ne tik pritraukia
ištikimų klausytojų būrį, bet ir yra
transliuojami per Lenkijos radiją
tokiu būdu ne tik pristatant
lietuvių šiuolaikinę muziką, bet ir
ją
įtvirtinant
visuomeninio
transliuotojo programose

500

http://www.literaturenights.eu/2013/city/
wroclaw/?lang=pl
http://www.impart.art.pl/ofertakulturalna/143-europejskla-noc-literatury
Labai plačiai Lenkijos žiniasklaidoje,
socialiniuose tinkluose

200

http://ibedeker.pl/u-przyjaciol/8baltyckie-spotkaniailustratorow/#axzz2nqScNNCA
https://m.facebook.com/events/13892833
57968001?_ft_

500

http://eyeonculturefestival.eu/http://www.
tvp.pl/warszawa/aktualnosci-zregionu/inne/w-warszawie-rozpoczynasie-eye-on-culture-festival/12715032
Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida,
socialiniai tinklai

300

http://csw.art.pl/index.php?action=aktual
nosci&s2=1&id=869&lang=
http://www.polskieradio.pl/8/688/Artykul
/944059,Masecki-w-Chile-Bialoszewskiw-celi-Konrada
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34. Džiazo koncertas
– LR kultūros atašė,
Varmijos ir Mozūrijos
vaivadijos
savivaldybės kultūros
skyrius

Kultūros ir edukacijos
centras, Olštynas
2013-10-23

Kęstučio
Vaiginio
džiazo kvartetas

35. Džiazo koncertas LR kultūros atašė, LR
garbės konsulas
Torūnėje

Dwor Artusa, Torūnė
2013-10-24

Kęstučio
Vaiginio
džiazo kvartetas

36. Lietuviškų kino
filmų peržiūra – LR
kultūros atašė, kino
festivalis „Cinergia“

Lodzės kino mokyklos
kino salė, kinas „Charlie“,
Lodzė
2013-11-11-14

37. Paroda „Poetiniai
dokumentai“ - LR
kultūros atašė

Lietuvos kultūros centras
2013-11-21

Viktorija
Gorodeckaja

Pirmininkavimui skirtas kultūros
renginys,
suorganizuotas
ne
Lenkijos centre, o Varmijos ir
Mozūrijos vaivadijoje, sulaukė
didžiulio
susidomėjimo
ir
klausytojų bei regiono valdžios
padėkos, kad šiuolaikinis lietuvių
menas buvo atvežtas taip pat ir į
vietas, kuriose ES valstybių
menas retai pristatomas
Lietuvos pirmininkavimui skirtas
renginys
Torūnėje,
suorganizuotas
populiaraus
Torūnėje
muzikos
festivalio
„Forte Artus Festival“ metu,
sulaukė
didžiulio
festivalio
publikos
susidomėjimo
ir
kvietimo į ateinančių metų
festivalį
Lietuviškas kinas Lenkijoje –
retenybė, nors poreikis jį rodyti
Lenkijoje yra didžiulis. Pradėjus
veikti Lietuvos kino centrui
situacija gerėja, nors pagrindinės
problemos, t.y. filmų vertimas į
lenkų kalbą, išlieka. Lietuviški
filmai yra pristatomi beveik
visuose didžiuosiuose Lenkijoje
vykstančiuose festivaliuose. Šiais
metais jie pristatyti ir Lenkijos
kino lopšyje – Lodzėje, kuri
pageidauja lietuviškų filmų ir
ateinančiais metais
Parodos „Poetiniai dokumentai“
privalumas
–
kartu
su
fotografijomis pristatomi poetiniai
tekstai. Paroda jau pakviesta į
kitus miestus ir kultūros centrus

400

Institucijų tinklalapiai, socialiniai tinklai

Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
institucijų tinklalapiai:
http://www.torun.pl/pl/tree-stonesquartet/
http://kulturalnytorun.pl/wydarzenia/dwo
r-artusa-tree-stones-quartet

800 (bendrai visuose
seansuose)

Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
institucijų tinklalapiai
http://www.cinergiafestival.pl/pl/
http://news.o.pl/2013/10/22/forum-kinaeuropejskiego-cinergia-lodz/

100

Institucijų
tinklalapiai,
žiniasklaida, socialiniai tinklai

Lenkijos
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38. Literatūros
vakaras, knygos
pristatymas – LR
kultūros atašė, Rytų
Europos kolegija

Ossolineum, Vroclavas
2013-11-27

Tomas Venclova

39. Paroda „Kadišas
medinėms Lietuvos
sinagogoms“ – LR
kultūros atašė, Rytų
Europos kolegija

Didžioji
sinagoga,
Vroclavas
2013-11-28 – 2014-01215

Laurina Todesaitė

40. Literatūros vakaras
– LR kultūros atašė,
Rytų Europos kolegija

Nacionalinė
Vroclavas
2013-11-29

Herkus Kunčius

41. Šiuolaikinės
lietuvių muzikos
Koncertas – LR
kultūros atašė,
Šiuolaikinio meno
centras

Šiuolaikinio meno centras,
Varšuva
2013-12-03

biblioteka,

Nora
Petročenko,
Darius Stabinskas

Susitikimas su Tomu Venclova
suorganizuotas
Vroclave
atsižvelgiant
į
šio
vis
dinamiškesnio Lenkijos miesto
gyventojus ir svečius. Vroclavas
2016 m. bus Europos kultūros
sostinė, todėl toks svarbus yra
lietuviškų renginių jame jau dabar
organizavimas. Susitikime buvo
pristatytos lenkiškai išleistos
Venclovos knygos bei naujausia
„Vilniaus vardai“, susitikime
dalyvavo skaitytojai iš Lenkijos,
Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos,
Rusijos ir kt. šalių. Tomas
Venclova buvo priimtas Vroclavo
miesto mero ir paprašytas parašyti
esė apie Vroclavą 2016 metams
Paroda
pristatyta
Vroclavo
sinagogoje,
laikoma
viena
gražiasių
Europos sinagogų,
uždegant
Chanukos
žvakę.
Parodos metu pristatyta Vilniaus
geto sunaikinimo 70-ųjų metinių
minėjimo Lietuvoje programa,
skaityti lietuvių poetų eilėraščiai
apie Vilniaus getą. Pristatyta
Lietuvos valdžios veikla siekiant
išsaugoti ir priminti taip pat ir kitų
valstybių visuomenėms Lietuvos
žydų paveldą
Prieš netrukus pasirodant lietuvių
autoriaus knygai lenkų kalba buvo
pristatyta Herkaus Kunčiaus
kūryba ir visuomeninė veikla.
Vakare dalyvavusiems leidėjams
taip pat pristatyti kiti lietuvių
autoriai bei bendradarbiavimo su
lenkų rašytojais ir kūrybinėmis
organizacijomis projektai
Tai vienas sėkmingiausių dvišalių
muzikinių projektų. Lietuvių ir
lenkų atlikėjai drauge repetuoja ir
atlieka šiuolaikinę lietuvių ir
lenkų autorių muziką. Projektą
būtina tęsti ir ateityje pagalvojant
galbūt ir apie pvz. Ukrainos ir
Baltarusijos atlikėjų įtraukimą

100

Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida,
tinklalapiai, socialiniai tinklai
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/litews
kie-akcenty-wydarzen-naukowych-ikulturalnych-we-wroclawiu

200

Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida,
tinklalapiai, socialiniai tinklai
http://www.wroclaw.pl/wydarzenie/?even
tID=2226612&sd=2013-11-28
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/litews
kie-akcenty-wydarzen-naukowych-ikulturalnych-we-wroclawiu

100

Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida,
tinklalapiai, socialiniai tinklai
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/litews
kie-akcenty-wydarzen-naukowych-ikulturalnych-we-wroclawiu

120

http://csw.art.pl/index.php?action=aktual
nosci&s2=1&id=898&lang=
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42. Koncertas – LR
kultūros atašė, Jazz
Jamboree

Džiazo klubas „Tygmont“,
Varšuva
2013-12-06

Nedos ir Labučio
džiazo kvartetas

Legendiniame „Jazz Jamboree“
festivalyje LR pirmininkavimo
EST proga po daugelio metų ir
vėl skambėjo Lietuvos vardas bei
ir vėl koncertavo Lietuvos džiazo
žvaigždės

200

43. Paroda „Gyvybės
medis: lietuvių
kryždirbystė ir kryžių
simbolika“,
lietuviškomis
sutartinėmis
inspiruotas
šiuolaikinės džiazo
muzikos koncertas –
LR kultūros atašė,
fondas „Pogranicze
sztuk, kultur,
narodow“
44. Džiazo koncertas,
paroda „Neregėta
Lietuva“ – LR
kultūros atašė, fondas
„Willa Chojnata“

Centras
„Pogranicze
sztuk, kultur, narodow“,
Seinai
2013-12-06

Punsko
lietuvė
Aldona
Wojciechowska

Populiariame „Pogranicze sztuk,
kultur, narodow“ centre pristatyta
lietuvių kryždirbystės tradicija.
Taip
pat
lietuviškomis
sutartinėmis, kurių lietuviai mokė
centro darbuotojus ir turistus
praeitais
metais,
inspiruotas
šiuolaikinės
džiazo
muzikos
koncertas.
Paroda
plačiai
pristatyta Lenkijos žiniasklaidoje
ir socialiniuose tinkluose

100

Chojnato rūmai,
Mazowiecka
2013-12-07

Kęstutis
Vaiginis,
Dmitrij Golovanov

200

Žiniasklaida, Europos parlamento narių
socialiniai tinklai, tinklalapiai:
https://www.facebook.com/pages/LidiaGeringer-deOedenberg/247754585312097

45. Koncertas – LR
kultūros atašė, Jazz
Jamboree

Mazovijos
kultūros
centras, Varšuva
2013-12-08

LR pirmininkavimui ES Tarybai
skirtame diplomatų ir žymių
Lenkijos politikos, visuomenės ir
kultūros
veikėjų
renginyje
pristatyta
paroda
„Neregėta
Lietuva“,
vakaro
dalyviams
pristatytos lankytinos Lietuvos
vietos, na ir moderni, jauna
lietuvių ir jų kolegų iš Latvijos ir
Estijos, pabrėžiant trijų Baltijos
šalių draugystę ir solidarumą,
džiazo muzika. Vienas žymiausių
Europoje
lenkų
dailininkų
Edward
Dwurnik
pristatė
specialiai LR pirmininkavimui
EST nutapytą paveikslą „Vilnius“
Legendiniame „Jazz Jamboree“
festivalyje po daugelio metų ir vėl
skambėjo Lietuvos vardas bei
buvo pristatytos ne tik Lietuvos
džiazo žvaigždės, bet ir naujausi
džiazo muzikos reiškiniai

200

Plačiai
pristatytas
Lenkijos
žiniasklaidoje:
http://www.tvp.pl/kultura/v4kultura/v4zaj
awki-wydawnicze/jazz-jamboree-2013w-warszawie/13023675
http://jazzforum.com.pl/main/news/jazzjamboree-2013-neda-and-labutus-jazzquartet

Rawa

Tree Stones Quartet

Plačiai
pristatytas
Lenkijos
žiniasklaidoje,
tinklalapiuose,
socialiniuose tinkluose:
http://www.tvp.pl/kultura/v4kultura/v4zaj
awki-wydawnicze/jazz-jamboree-2013w-warszawie/13023675
http://jazzforum.com.pl/main/news/jazzjamboree-2013-neda-and-labutus-jazzquartet
Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
tinklalapiai:
http://pogranicze.sejny.pl/news,579,drze
wo_zycia_symbolika_krzyzy_litewskich
_____nowa_wystawa_w_domu_pogranic
za.html
http://niebywalesuwalki.pl/2013/12/drze
wo-zycia-rzezbienie-krzyzy-i-ichsymbolika-na-litwie-nowa-wystawa-wdomu-pogranicza/
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46. Susitikimas su
liudininkais – LR
kultūros atašė,
Lenkijos žydų istorijos
muziejus

Lenkijos žydų istorijos
muziejus, Varšuva
2013-12-14

Irena Veisaitė, Fania
Brancovskaja

47. Paroda „Vilniaus
geto afišos“ – LR
kultūros atašė,
Lenkijos žydų istorijos
muziejus

Lenkijos žydų istorijos
muziejus, Varšuva
2013-12-14

Irena Veisaitė, Fania
Brancovskaja,
Rafailas
Karpis,
Darius Mažintas

Susitikimas
su
Fania
Brancovskaja ir Irena Veisaite
sukėlė didžiulį susidomėjimą ir
truko ilgiau nei buvo planuota.
Susidomėjimas Lietuvos žydais,
jų tragedija Lietuvoje, Lietuvos
institucijų veikla įgyvendinant
žydų
kultūros
paveldo
išsaugojimo projektus visoje
Lenkijoje yra milžiniškas. Lietuva
buvo pirmoji užsienio valstybė,
kuriai
pavyko
suorganizuoti
renginį naujajame Lenkijos žydų
istorijos muziejuje, įtraukiant jį į
bendradarbiavimą bei dalinantis
lėšomis, reikalingomis renginiui
suorganizuoti, per pusę. Užmegzti
puikūs santykiai, kuriuos tiesiog
būtina tęsti ir ateityje. Renginio
išvakarėse didžiausiame Lenkijos
dienraštyje „Gazeta Wyborcza“
buvo išspausdintas prof. Sauliaus
Sužiedėlio
straipsnis
apie
Vilniaus getą. Renginio metu
buvo platinama A.Bubnio knygelė
„Vilniaus getas“ anglų kalba
Pristatyta nepaprastai gražiai
išeksponuota paroda „Vilniaus
geto
afišos“,
kuri
bus
eksponuojama daugiau nei mėnesį

200

Plačiai pristatyta Lenkijos žiniasklaidoje,
tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose:
http://wyborcza.pl/1,75478,15134503,Wa
rszawskie_obchody_70__rocznicy_likwi
dacji_getta.html
http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/wyd
arzenie/zydzi-wilenskiego-getta-koncerti-debata
https://www.facebook.com/jewishmuseu
m?directed_target_id=0
http://rozrywka.trojmiasto.pl/Muzycy-zGdanska-i-Wilna-Solar-Saltimp385431.html

200 (paroda tik ką
pradėta eksponuoti)

Plačiai pristatyta Lenkijos žiniasklaidoje,
tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose:
http://zw.lt/swiat/zydzi-wilenskiegogetta-opowiesci-fani-brancowskiej-irenyveisaite/
http://wyborcza.pl/1,75478,15134503,Wa
rszawskie_obchody_70__rocznicy_likwi
dacji_getta.html
http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/zydz
i-wilenskiego-getta-pamieci-wilenskichzydow-w-70-rocznice-likwidacjigetta/v61gf
http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/wyd
arzenie/zydzi-wilenskiego-getta-koncerti-debata
https://www.facebook.com/jewishmuseu
m?directed_target_id=0
http://rozrywka.trojmiasto.pl/Muzycy-zGdanska-i-Wilna-Solar-Saltimp385431.html
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48. Koncertas „Jidiš
dainos“ – LR kultūros
atašė, Lenkijos žydų
istorijos muziejus

Lenkijos žydų istorijos
muziejus, Varšuva
2013-12-14

Rafailas Karpis,
Darius Mažintas

Į šį koncertą buvo pardavinėjami
gana brangūs bilietai, bet
nežiūrint to koncertas susilaukė
susidomėjimo

150

Plačiai pristatyta Lenkijos žiniasklaidoje,
tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose:
http://zw.lt/swiat/zydzi-wilenskiegogetta-opowiesci-fani-brancowskiej-irenyveisaite/
http://wyborcza.pl/1,75478,15134503,Wa
rszawskie_obchody_70__rocznicy_likwi
dacji_getta.html
http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/wyd
arzenie/zydzi-wilenskiego-getta-koncerti-debata
https://www.facebook.com/jewishmuseu
m?directed_target_id=0
http://rozrywka.trojmiasto.pl/Muzycy-zGdanska-i-Wilna-Solar-Saltimp385431.html

49. Džiazo koncertas –
LR kultūros atašė,
Lenkijos žydų istorijos
muziejus

Lenkijos žydų istorijos
muziejus, Varšuva
2013-12-14

Arkadijus
Gotesmanas,
Eugenijus Kanevičius

Projekte dalyvauja du lietuviai ir
du lenkai, kurių vienas, Mikolaj
Trzaska yra lenkų džiazo ir
avangardinės muzikos žvaigždė,
pritraukianti didžiulę publiką. Po
koncerto atlikėjai užtikrino, kad
tęs užsimezgusį bendradarbiavimą
ir ateityje

250

Plačiai pristatyta Lenkijos žiniasklaidoje,
tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose:
http://zw.lt/swiat/zydzi-wilenskiegogetta-opowiesci-fani-brancowskiej-irenyveisaite/
http://wyborcza.pl/1,75478,15134503,Wa
rszawskie_obchody_70__rocznicy_likwi
dacji_getta.html
http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/wyd
arzenie/zydzi-wilenskiego-getta-koncerti-debata
https://www.facebook.com/jewishmuseu
m?directed_target_id=0
http://rozrywka.trojmiasto.pl/Muzycy-zGdanska-i-Wilna-Solar-Saltimp385431.html
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50. Džiazo koncertas LR kultūros atašė,
Mikolaj Trzaska

Sinagoga, Gdanskas
2013-12-15

Arkadijus
Gotesmanas,
Eugenijus Kanevičius

Dviejų lietuvių ir dviejų lenkų
atlikėjų
koncertas,
įvykęs
Gdansko sinagogoje, buvo skirtas
Lietuvos žydų atminimui ir
Vilniaus geto sunaikinimo 70osioms metinėms paminėti, kas
neliko
nepastebėta
vietinės
žiniasklaidos

400

Plačiai pristatyta Lenkijos žiniasklaidoje,
tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose:
http://jazzpress.pl/koncerty/255-mikolajtrzaska-z-zespolem-muzykow-z-polski-iz-litwy/event_details
http://wyborcza.pl/1,75478,15134503,Wa
rszawskie_obchody_70__rocznicy_likwi
dacji_getta.html
http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/wyd
arzenie/zydzi-wilenskiego-getta-koncerti-debata
https://www.facebook.com/jewishmuseu
m?directed_target_id=0
http://rozrywka.trojmiasto.pl/Muzycy-zGdanska-i-Wilna-Solar-Saltimp385431.html

51. Koncertas – LR
kultūros atašė,
Palenkės opera ir
filharmonija

Palenkės
opera
ir
filharmonija, Bialystokas
2013-12-21

Lietuvos
Nacionalinis
simfoninis orkestras,
Juozas
Domarkas,
Lukas Geniušas

Iškilmingas
koncertas,
užbaigiantis
Lietuvos
pirmininkavimo
ES
Tarybai
kultūros
renginių
Lenkijoje
programą ir didžia dalimi
suorganizuotas Palenkės operoje
ir filharmonijoje siekiant pabrėžti
Lietuvos
vaidmenį
Rytų
Partnerystės programoje. Be to
naujoji
Palenkės
opera
ir
filharmonija šiuo metu yra
didžiausią klausytojų skaičių
visoje Lenkijoje pritraukianti
moderniausia kultūros institucija,
kurioje nuo jos atidarymo 2012
m. spalio mėn. jau apsilankė 230
tūkst. lankytojų

700

Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
tinklalapiai:
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,352
33,15160762,Litwini_w_naszej_operze_
_Na_zakonczenie_prezydencji.html
http://www.rmfclassic.pl/polecamy/Muzy
ka,4/KONCERT-LITEWSKIEJORKIESTRY-SYMFONICZNEJ-IUTALENTOWANEGO-MLODEGOPIANISTY,22275.html

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

20
1. Muzikinis
Eglės Širvidytės
ir Aivaro
Ruzgos
projektas
mmspuf - LR
kultūros atašė
įvairiems
Varšuvos
klubams pristatė
lietuvių muziką,
prisidėjo prie
projekto
koordinavimo,
informacijos
paie projektą
sklaidos
2. Mūzos
Rubackytės
koncertas
Ludwigo van
Beethoveno
festivalyje – LR
kultūros atašė
prisidėjo prie
informacijos
sklaidos ir
logistinių
klausimų
sprendimo

Klubas
Powiększenie

Klubas
Powiększenie,
Varšuva
2013-03-09

Eglė
Širvidytė,
Aivaras Ruzgas

Klausytojai labai gerai
įvertino Lietuvos atlikėjų
pasirodymą.
Lietuvos
atlikėjai pakviesti į kelis
vasaros
elektroninės
muzikos
festivalius
Varšuvoje ir Torunėje

150

Tinklalapiai, socialiniai tinklai, Lietuvos ir
Lenkijos žiniasklaida:
http://www.klubpowiekszenie.pl/program.
php#program_1250
http://www.klubpowiekszenie.pl

Ludwigo
van
Beethoveno
Velykinis festivalis,
Elzbieta Penderecka

Nacionalinė
filharmonija
Varšuvoje

Mūza Rubackytė

Ludwigo van Beethoveno
Velykinis
festivalis
–
vienas žymiausių festivalių
Lenkijoje. Jame pasirodyti
– ne tik didelė garbė, bet ir
milžiniškas pripažinimas.
Festivalis
lankomas
daugybės
klausytojų.
Atlikėjas
iš
Lietuvos
pabrėžiant
stiprius
kultūrinius ir muzikinius
kontaktus tarp Lietuvos ir
Lenkijos
Elzbietos
Pendereckos
dėka
dalyvauja
beveik
kiekviename festivalyje

Virš 700

Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaidoje,
tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose,
bloguose:
http://www.beethoven.org.pl/pl/aktualnosc
i/1329
http://www.tos.art.pl/pl/wydarzenie_222_
KARL_JENKINS___STABAT_MATER.
html
http://www.filharmonia.krakow.pl/Repertu
ar/?events=process&date=2013-32&month=3&year=2013
http://www.filharmonia.krakow.pl/Repertu
ar/Cykle_koncertowe/Koncerty_symfonicz
ne_i_oratoryjne/4417KONCERT_SYMFONICZNY.html
http://www.teatrwielki.pl/repertuar/opera/k
alendarium/qudsja_zaher-2.html?kid=954
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3. Lietuvių
avangardinė
muzika Torunės
šiuolaikinio
meno centre –
LR kultūros
atašė
koordinavo
logistinius
veiksmus,
surado rėmėjų
nakvynei, teikė
ir vertė
medžiagą į
lenkų kalbą
4. Ramūno Jaro
koncertas - LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą
5. Young Poor
Artists paroda
Gdanske - LR
kultūros atašė
koordinavo
projektą, skleidė
informaciją apie
projektą

LR kultūros atašė,
Torunės šiuolaikinio
meno centras

Torunės
šiuolaikinio meno
centras
2013-03-22

Armantas
Gečiauskas-Arma

Lietuvių
avangardinė
muzika pristatyta viename
žymiausių ir unikaliausių
šioje
Europos
dalyje
avangardinės
ir
eksperimentinės muzikos
festivalių

600

Informacija
Lietuvos
ir
Lenkijos
žiniasklaidoje,
kultūros
institucijų
tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose:
http://ecsw.home.pl/cocart
myspace.com/cocartmusicfestival
http://csw.torun.pl/dzialania/festiwale/5cocart-music-festival

Klubas Eufemia

Klubas Eufemia,
Varšuva
2013-03-18

Ramūnas Jaras

Renginys vyko Varšuvos
dailės
akademijos,
užmezgusios
bendradarbiavimą
su
lietuviais, klube

150

Lietuvos
ir
Lenkijos
žiniasklaida,
socialiniai tinklai, tinklalapiai

Šiuolaikinio meno
centras
Laznia,
Gdanskas

Šiuolaikinio meno
centras
Laznia,
Gdanskas
2013-04-30 - 201305-30

Gedvilė
Tamošiūnaitė, Greta
Vileikytė,
Stanislovas
Marmokas,
Vladislav Novicki

Jaunųjų
Lietuvos
menininkų grupė Young
Poor
Artists
tapo
šiuolaikinio meno festivalio
7 In Out festival laureatais,
Įvertinti menininkai buvo
pakviesti į kelias parodas,
tarp jų į Tarptautinę meno
bienalę WRO Vroclave

600

Lenkijos
ir
Lietuvos
žiniasklaida,
socialiniai tinklai, blogai, kultūros
institucijų tinklalapiai:
http://www.nina.gov.pl/ninateka/wideotek
a/detal/2013/04/26/Young_Poor_Artists_
Marketing
http://www.laznia.pl/kinoart,19,program_7
_in_out_festiwalu_2013_.html
https://pl-pl.facebook.com/cswlaznia

22
6. LMiTA
studentų
spektaklis
„Dėdė Vania“ –
LR kultūros
atašė
koordinavo
projektą, surado
rėmėjų
nakvynei, teikė
ir vertė
medžiagą į
lenkų kalbą

LMiTA,
J.Machulskio teatro
mokykla

J.Machulskio teatro
mokykla
2013-05-05

LMiTA studentai

7. Lietuvių
tekstilininkų
pasirodymas 14
Tarptautinėje
Lodzės tekstilės
trienalėje - LR
kultūros atašė
koordinavo
logistinius
veiksmus, teikė
ir vertė
medžiagą į
lenkų kalbą,
skleidė
informaciją apie
projektą

Tarptautinė Lodzės
tekstilės trienalė

Lodzė
2013-05-06

Monika Žaltauskaitė
Grašienė,
Eglė
Ganda
Bagdonienė

Lietuvos
ir
Lenkijos
kūrybinio
jaunimo
bendradarbiavimo projektų
skatinimas – tai vienas
svarbiausių
uždavinių.
Teatro mokyklos drauge
kūrė
spektaklį
„Dėdė
Vania“,
kuris
buvo
pristatytas Vilniuje, o po to
Varšuvoje.
Prieš
tai
lietuviai ir lenkai dalyvavo
kūrybinėse
dirbtuvėse
Lietuvoje ir Lenkijoje.
LMiTA studentai su savo
baigiamuoju
spektakliu
„Broliai
Karamazovai“
pakviesti į Tarptautinį
teatro mokyklų festivalį
Varšuvoje birželio pab.
Tai viena seniausių ir
svarbiausių tekstilės meno
parodų
Lenkijoje.
Kiekvienais
metais
stengiamasi,
kad
joje
dalyvautų taip pat ir
tekstilės meno iš Lietuvos
atstovas.
Šiais
metais
Trienalei buvo atrinkti net
dviejų
tekstilininkų
iš
Lietuvos darbai. Trienalė
yra plačiai komentuojama
profesiniuose leidiniuose ir
populiarioje žiniasklaidoje
ir yra gausiai lankoma
žiūrovų

100

Lenkijos
ir
Lietuvos
žiniasklaida,
tinklalapiai, socialiniai tinklai:
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/spektak
l-czechowa-quotwujaszek-waniaquot
http://www.polita.eu/imprezyarchiwum/item/186-08042013-spektaklna-podstawie-sztuki-a-czechowa%E2%80%9Ewujaszekwania%E2%80%9C

1000, paroda dar
tęsiasi

Lenkijos
ir
Lietuvos
žiniasklaida,
tinklalapiai, socialiniai tinklai:
http://www.e-kalejdoskop.pl/jak-sieplecie-.aspx
http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/aktu
alna-edycja/1/458,14-miedzynarodowetriennale-tkaniny-lodz-2013.html
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8. Džiazo
muzikos
koncertas – LR
kultūros atašė
prisidėjo prie
informacijos
apie projektą
sklaidos, prieš
tai susitiko su
įvairiais
Varšuvos
klubais ir
pristatė lietuvių
muzikos
aktualijas
9. Literatūros
sklaidos
projektas – LR
kultūros atašė
koordinavo
projektą

Klubas Pardon, to
tu, LR kultūros
atašė

Klubas Pardon, to
tu, Varšuva
2013-05-13
Lodzė
2013-05-15

Dominykas
Vyšniauskas

LR kultūros atašė

Krasnogrūda
2013-06-02

Birutė Jonuškaitė

Varšuvos klubuose vyksta
vis daugiau lietuvių atlikėjų
ir drauge su lenkais
įgyvendintų
muzikinių
projektų koncertų. Šį kartą
klausytojams
buvo
pristatytas
bendras
trimitininko
Dominyko
Vyšniausko ir Tomasz
Dąbrowski
bei
Kamil
Szuszkiewicz
projektas,
kuris vėliau buvo įrašytas
muzikos įrašų studijoje.
Šiuo metu yra ruošiamas
projekto CD
Literatūros vakaras, kurio
metu dvi autorės – lietuvė ir
lenkė (Birutė Jonuškaitė ir
Barbara
Gruszka-Zych)
pristatė Lietuvoje išleistą
prisiminimų apie Milošą
knygą „Mūsų poetas/Nasz
poeta“. Tai dar vienas
gražaus literatūrinio dviejų
tautų, dviejų literatūrų
atstovų bendradarbiavimo
projektas

200 Varšuvoje
200 Lodzėje

Lenkijos ir Lietuvos socialiniai tinklai,
blogai, tinklalapiai:
http://www.jazzpress.pl/index.php/koncert
y/1-koncerty/3886-vyniauskas--dbrowski-szuszkiewicz
http://www.popupmusic.pl/koncert/531/to
masz-dabrowski--kamil-szuszkiewicz-dominykasvysniauskashttp://www.tomdabrowski.co
m/pl/koncerty
https://www.facebook.com/events/149229
241923698/

200

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, kultūros
institucijų tinklalapiai, socialiniai tinklai:
https://www.facebook.com/events/438859
232876762/?ref=22
http://sejnykulturalnie.blox.pl/2013/05/Spo
tkanie-literackie-w-Krasnogrudzie-2czerwca.html
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10. LNDT
spektaklis
„Išvarymas“ –
LR kultūros
atašė
visokeriopai
koordinavo
projektą

LR kultūros atašė,
Lenkijos
nacionalinių dramos
teatrų festivalis

Lenkijos
nacionalinis
dramos
teatras
Varšuvoje
2013-06-07
2013-06-08

LNDT
spektaklio
„Išvarymas“
aktoriai,
dramaturgas Marius
Ivaškevičius,
režisierius Oskaras
Koršunovas ir kt.

Tai
didžiausias,
reikšmingiausias
ir
daugiausiai
atsiliepimų,
recenzijų,
komentarų
sulaukęs projektas. Taip
pat ir geriausiai įvertintas
Nacionalinių dramos teatrų
festivalio spektaklis.

1300

Lietuvos
ir
Lenkijos
žiniasklaida,
tinklalapiai, socialiniai tinklai, blogai:
http://www.eteatr.pl/pl/artykuly/164286.html
http://www.polskieradio.pl/8/410/Artykul/8627
39,Romeo-i-Julia-czy-Oblomow
http://wyborcza.pl/1,76842,14071304,Brytanio_
_ojczyzno_moja___Wygnanie__litewskiego_te
atru.html?fb_action_ids=498705020182620&fb
_action_types=og.likes&fb_source=other_multi
line&action_object_map=%7B%224987050201
82620%22%3A171904982985263%7D&action
_type_map=%7B%22498705020182620%22%
3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5
B%5D#ixzz2Vqgz61m6
http://jacekrzysztof.blog.onet.pl/2013/06/08/litw
ini-3/
http://www.rp.pl/artykul/9147,1018299-Litwiniupokorzeni.html

11. Lietuvių
literatūros
skaitymai – LR
kultūros atašė
visokeriopai
koordinavo
projektą

EUNIC

Varšuva, įvairios
vietos
2013-06-16

Šio
vieno
geriausių
literatūros sklaidos projektų
metu įvairiose populiariose,
žinomose,
„kultinėse“
Varšuvos
vietose,
sekmadienį buvo pristatyta
Herkaus Kunčiaus kūryba,
susilaukusi
didelio
klausytojų dėmesio.

300

Lietuvos
ir
Lenkijos
žiniasklaida,
tinklalapiai, blogai, socialiniai tinklai:
http://www.tvp.pl/kultura/patronaty-tvpkultura/czytamy-gdzie-indziej5/11414012http://www.polskieradio.pl/10/
1366/Artykul/859509,Czytamy-gdzieindziej-5http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/
kurier-warszawy-imazowsza/wideo/160620132200/11455088 - aštunta minutė
https://www.facebook.com/pages/Czytamy
-gdzie-indziej/449440348477923
http://studiokolo.com/spektakle/czytamygdzie-indziej-edycja-5
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12. Šiuolaikinio
šokio teatro
„Aura“
spektaklis
„1863“
festivalyje
Zawirowanie LR kultūros
atašė skleidė
informaciją apie
projektą, aptarė
būsimuosius
projektus

Tarptautinis
modernaus
festivalis

Varšuva
2013-06-24

Teatras „Aura“

Spektaklis
sulaukė
pasisekimo,
buvo
pakviestas
į
kituose
Lenkijos
miestuose
vykstančius
šiuolaikinio
šokio festivalius. Lietuviai
vedė šiuolaikinio šokio
mokymus ir patys dalyvavo
tokiuose mokymuose

400

Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaidoje,
tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose,
bloguose:
http://www.mgzn.pl/events/view/603
http://www.taniecpolska.pl/wydarzenia/sh
ow/3827
http://teatrdlawas.pl/teatr/tdw/index.php?o
ption=com_content&task=view&id=3272
1&Itemid=63

13. Arno
Anskaičio, Lino
Jablonskio,
Juozo Laivio ir
Artūro Railos
darbų paroda bei
Lino Bružo ir
Aleksandro
Matonio filmų
peržiūra – LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą
tampriai
bendradarbiauda
ma su parodos
kuratoriais
14. Spektaklis
„Broliai
Karamazovai“ –
LR kultūros
atašė
koordinavo
projektą, skleidė
informaciją,
ieškojo rėmėjų

Tarptautinis
festivalis
Transkaukazja

Varšuva
2013-06-26

Arnas
Anskaitis,
Juozas
Laivys,
Artūras
Raila,
kuratorė Virginija
Januškevičiūtė

500

Lietuvos
ir
Lenkijos
žiniasklaida,
socialiniai tinklai, tinklalapiai, blogai:
http://www.tvp.pl/kultura/patronaty-tvpkultura/transkaukazja-2013/11537746
http://transkaukazja.pl/2011/?id=142&lang
=pl

Tarptautinis teatro
mokyklų festivalis,
LR kultūros atašė

Varšuva
2012-06-29

Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos
studentai

Keturių lietuvių dailininkų,
lietuvių režisierių: Lino
Bružo
ir
Aleksandro
Matonio
ir
lietuvės
kuratorės
pasirodymas
viename
žymiausių
Varšuvoje Transkaukazijos
festivalių – tai puikus
lietuvių
ir
lenkų
bendradarbiavimo
dailės
srityje gerosios praktikos
projektas. Lietuvių autorių
darbai
parodoje
„Panslavizmai“,
eksponuojami buvusiuose
Lenkijos
Komunistų
partijos rūmuose, sulaukė
didelio pasisekimo
Lietuvių tetaro mokykla yra
gerai žinoma Lenkijoje,
tačiau susidomėjimas per
pastaruosius metus lietuvių
teatru Lenkijoje sumažėjo.
Todėl reikia labai stengtis
parodyti Lenkijoje kuo
įvairesnes
lietuviškojo
teatro apraiškas ir formas.
LMiTA užmezgė tamprų
bendradarbiavimą
su
Lenkijos teatro mokyklomis

400

Lenkijos žiniasklaida, kultūros institucijų
tinklalapiai, socialiniai tinklai, blogai:
http://wyborcza.pl/1,91446,14082379,7__e
dycja_Miedzynarodowego_Festiwalu_Szk
ol_Teatralnych.html
http://festiwal.at.edu.pl/

šokio
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15. Vytauto
Bacevičiaus ir
Gražinos
Bacevič kūrinių
atlikimas

LR kultūros atašė,
Festivalis „Ogrody
Muzyczne“

Varšuva
2013-06-30

16. Sakralinės
muzikos
koncertas - LR
kultūros atašė
koordinavo
logistinius
veiksmus,
skleidė
informaciją apie
projektą
17. Luko
Geniušo
koncertas – LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą
18. Džiazo
muzikos
koncertas - LR
kultūros atašė
koordinavo
logistinius
veiksmus, teikė
ir vertė
medžiagą į
lenkų kalbą,
skleidė
informaciją apie
projektą

Festivalis
„Swiętolipskie
wieczory
muzyczne“

Šv.
Lipka,
Varmijos-Mozūrų
vaivadija
2013-07-05

Rasa
Jazukonytė
Aušra
Motuzienė
Deividas Staponkus

Tarptautinis
festivalis
BuskoZdroj

Busko-Zdroj
2013-07-06

Lukas Geniušas

Žydų
kultūros
festivalis „Pardes“,
LR kultūros atašė

Kazimierz Dolny
2013-08-23

19. Lietuviški
Filmai - LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą

Kino
festivalis
„Lubuskie
Lato
Filmowe“

Lubusko

Tomas
Dobrovolskis

Atlikti
lietuvių
kompozitoriaus
Vytauto
Bacevičiaus ir jo sesers,
lenkų
kompozitorės
Gražinos Bacevič kūriniai
pabrėžiant
kultūrinius
ryšius tarp Lietuvos ir
Lenkijos
Bendradarbiaujant
su
Varmijos-Mozūrų
vaivadijos
kultūros
institucijomis
lietuviai
koncertavo
viename
žymiausių
Lenkijoje
sakralinės
muzikos
festivalių

900

Lenkijos, Lietuvos žiniasklaida, kultūros
institucijų tinklalapiai, socialiniai tinklai
www.ogrodymuzyczne.pl

300

Lenkijos vietos žiniasklaida

Bendradarbiausiant
su
festivaliu, praeitais metais
grojo Šviesė Čepliauskaitė,
šiais – Lukas Geniušas

800

http://www.rp.pl/artykul/1024844.html

Lietuvio
muziko
pasirodymas populiariame
žydų kultūros festivalyje
sulaukė labai teigiamų
atsiliepimų. Susidomėjimas
žydų kultūra Lenkijoje
išgyvena savo apogėjų.
Susidomėjimas
Lietuvos
žydų kultūra yra didžiulis,
todėl Tomas Dobrovolskis
yra kviečiamas ir ateityje
dalyvauti
bendruose
projektuose, ypač skirtuose
Abiejų Tautų Respublikos
žydų paveldui
Bendradarbiaujant su kino
festivaliu
pristatyti
7
lietuviški filmai

600

http://www.strefaimprez.pl/buskozdroj/genialny-pianista-lukas-geniusasnajwieksza-gwiazda-buskiego-festiwalu165173
http://www.sztetl.org.pl/en/cms/news/3539
,pardes-festival-meetings-with-jewishculture-in-kazimierz-dolny/?print=1

http://www.llf.pl/co-zobaczysz-podczasllf-2013-oto-szczegolowy-program/
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20.
Lietuvių
šiuolaikinio
meno paroda LR
skleidė
informaciją apie
projektą

Šiuolaikinio meno
galerija „Laznia“,
Gdansko
savivaldybė,
Vilniaus
savivaldybė,
LR
garbės
konsulas
Gdanske

Gdanskas
2013-09-05

Lina
Zaveckytė,
Rimas Sakalauskas,
Julijonas Urbonas

21. Koncertas –
LR
kultūros
atašė
skleidė
informaciją apie
projektą

Gdansko
savivaldybė,
Vilniaus
savivaldybė,
LR
garbės
konsulas
Gdanske,
LR
kultūros atašė

Gdanskas
2013-09-05

Šv.
Kristoforo
orkestras

22. Koncertai LR
kultūros
atašė
skleidė
informaciją apie
projektą

Gdansko
savivaldybė,
Vilniaus
savivaldybė,
LR
garbės
konsulas
Gdanske
ES
informacijos
centras, EUNIC, LR
kultūros atašė

Gdanskas
2013-09-06

Grupės „Pievos“ ir
„Spanxti“;
Rasa
Serra,
Tomas
Dobrovolskis,
Auksė Petrulienė,
„Trys keturiose“

23.
Europos
kalbų diena - LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą, teikė
interviu,
koordinavo
logistinius
veiksmus,
surado rėmėjų,
teikė ir vertė
medžiagą
į
lenkų kalbą

Varšuva
2013-09-26

„Vilniaus dienų“ Gdanske
proga
buvo
tampriai
bendradarbiaujama
su
Vilniaus
miesto
savivaldybe,
Gdansko
šiuolaikinio meno galerija
pristatant jai šiuolaikinį
Lietuvos
meną.
Populiariame
festivalyje
taip pat parodyta Lietuvos
pastarųjų metų menininkų
kūryba
Šv. Kristoforo orkestras,
sulaukęs
didžiulio
pasisekimo
Varšuvoje
vykusiame
festivalyje
„Ogrody
Muzyczne“,
skirtame
Lietuvos
pirmininkavimui
ES
Tarybai, buvo pakviestas ir
į festivalį Gdanske
Lenkijoje
pristatyta
populiarioji
Lietuvos
muzika siekiant skatinti taip
pat ir Lenkijos jaunimo
susidomėjimą Lietuva ir
Lietuvos kultūra
Kiekvieneriais
metais
Lenkijoje
vis
labiau
populiariame
Europos
kalbų
festivalyje
jau
kelintus metus iš eilės
pristatyta lietuvių kalba.
Mokyklose Varšuvoje ir
provincijoje
pravestos
lietuvių kalbos pamokos,
kurios susilaukė didžiulio
susidomėjimo ir prašymo
atvažiuoti
į
Lenkijos
mokyklas su lietuvių kalbos
pamokomis kuo dažniau.
Verta skatinti Lenkijos
mokyklų
ir
mokinių
susidomėjimą lietuvių kalba
ir ateityje

500

http://www.wilnowgdansku.pl/;
žiniasklaida, socialiniai tinklai

Lenkijos

1000

http://www.wilnowgdansku.pl/,
žiniasklaida, socialiniai tinklai

Lenkijos

http://www.wilnowgdansku.pl/,
žiniasklaida, socialiniai tinklai

Lenkijos

900

http://www.youtube.com/watch?v=RY5jP
03yG2k&feature=c4overview&list=UUi58EzmQJKmVzYQo9
dYQB6g
http://www.youtube.com/watch?v=wVCg7
C955U4&feature=c4overview&list=UUi58EzmQJKmVzYQo9
dYQB6g
http://www.youtube.com/watch?v=2KX0o
cmnHPU&feature=youtu.be
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24. Susitikimai
su lietuvių
literatūros
vertėjais
Tarptautinės
vertėjo dienos
proga - LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą, teikė
interviu,
koordinavo
logistinius
veiksmus
25. Kino filmas
„Lošėjas“ - LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą, teikė
interviu, priėmė
LKC atstovus,
koordinavo
logistinius
veiksmus,
suorganizavo
priėmimą, teikė
ir vertė
medžiagą į
lenkų kalbą
26. Skulptūrų
paroda - LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą,
koordinavo
logistinius
veiksmus

LR

Varšuva, Otwockas
2013-09-30

Varšuvos
kino
festivalis, Lietuvos
kino centras

Varšuva
2013-10-11-12-1314-20

Galeria Mala

Nowy Sącz
2013-10-17

EUNIC,
kultūros atašė

Pravestos
pamokos
Lenkijos mokyklose šiais
metais pristatant literatūros
teksto
vertimo
teatre
problematiką.
Parodytos
ištraukos
iš
lietuviškų
spektaklių Lenkijoje ir
pristatyti
lietuvių
dramaturgų tekstų vertimai
į lenkų kalbą prisimenant
didžiulio populiarumo šiais
metais susilaukusį LNDT
spektaklį „Išvarymas“

http://www.stl.org.pl/aktualnosci/2013/09/
19/134
Lenkijos žiniasklaida ir socialiniai tinklai

Ignas
Jonynas,
Uljana Kim

Lietuvių filmo kūrėjai
susilaukė
didžiulio
dėmesio. Per visus kino
seansus dideliame kino
teatre buvo užimtos beveik
visos
vietos.
Filmo
prodiuseriai
apdovanoti
vienu
iš
pagrindinių
festivalio
apdovanojimų.
Žiūrovams
pageidaujant
buvo
suorganizuota
papildoma filmo peržiūra

Gausi informacijos sklaida Lenkijos ir
Lietuvos žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose

Mindaugas Šnipas

Lietuvio
menininko
skulptūros pristatytos prie
pat sienos su Čekija
esančiame Lenkijos mieste,
į kurį ypatingai retai
atkeliauja
menas
ir
menininkai iš Lietuvos

300

http://www.miastons.pl/101,8750,Wernisa
z_rzezby_Mindaugasa_Snipasa_w_Nowos
adeckiej_Malej_Galerii.htm
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27. Koncertas LR kultūros
atašė skleidė
informaciją apie
projektą, su
fondo atstovais
aptarė būsimas
bendradarbiavi
mo galimybes
28. Paroda - LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą,
koordinavo
logistinius
veiksmus, teikė
ir vertė
medžiagą į
lenkų kalbą

Emma for Peace

Varšuva
2013-10-22

Milda Daunoraitė,
Kasparas Mikužis

Jaunųjų lietuvių atlikėjų
koncertas suorganizuotas
Nobelio taikos premijos
laureatų
susitikimo
Varšuvoje proga

200

Lenkijos
ir
Europos
socialiniai tinklai

LR kultūros atašė,
Varšuvos
šiuolaikinio meno
galerija
„BWA
Warszawa“

Varšuva, galerija
„BWA Warszawa“
2013-11-22

Augustas Serapinas,
Laura Kaminskaitė,
Inesa Pavlovskaitė,
Laura Kaminskaitė

250

Lenkijos
ir
Lietuvos
žiniasklaida,
tinklalapiai, socialiniai tinklai:
http://www.bwawarszawa.pl/index.php?ac
tion=exhibitions&lang=pl&id=1&s2=info
http://domkereta.pl/#Rezydencje
http://kulturownia.pl/wydarzenie/index/id/
1688

29. Paroda
Anamneseses’8
9. Laisvės
šaknys“ - LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą,
dalyvavo
parodos
atidaryme ir
renginiuose,
teikė ir vertė
medžiagą į
lenkų kalbą
30. Koncertas LR kultūros
atašė skleidė
informaciją apie
projektą,
koordinavo
projektą, teikė ir
vertė medžiagą į
lenkų kalbą

Lenkijos
institutas

istorijos

Vroclavas
2013-11-24

Pristatyti
šiuolaikinio
Lietuvos meno kūrėjai.
Užmegztas
puikus
bendradarbiavimas su viena
populiariausių
Lenkijoje
meno
galerijų
„BWA
Warszawa“. Po parodos
Augustas Serapinas buvo
priimtas
į
vieną
prestižiškiausių
meno
rezidencijų
Lenkijoje
„Kereto namus“
Paroda,
suorganizuota
bendradarbiaujant
su
Lenkijos
istorijos
muziejumi,
buvo
suorganizuota
lietuviškų
renginių Vroclave metu.
Parodą lydėjo istorikų iš
Lietuvos
paskaitos
ir
susitikimai

200

Plačiai
Lenkijos
žiniasklaidoje,
tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose

Šiuolaikinio meno
centras Varšuvoje

Lancutas
2013-12-02

Tai vienas puikiausių lenkų
ir
lietuvių
atlikėjų
bendradarbiavimo projektų,
su kuriais atlikėjai važinėja
po
visą
Lenkiją
pristatydami taip pat ir
šiuolaikinių
Lietuvos
kompozitorių kūrybą

100

Lenkijos
tinkluose

Darius Stabinskas,
Robertas
Bliškevičius

tinklalapiuose,

žiniasklaida,

socialiniuose
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31.
Trumpametražia
i ir animaciniai
filmai - LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą
32. Koncertas LR
kultūros
atašė
visokeriopai
koordinavo
projektą, skleidė
informaciją apie
projektą,
koordinavo
logistinius
veiksmus, teikė
ir
vertė
medžiagą
į
lenkų kalbą
33. Paroda - LR
kultūros atašė
skleidė
informaciją apie
projektą,
koordinavo
logistinius
veiksmus

III.

Festivalis
„ZubrOFFka“

Suvalkai
2013-12-06

LR kultūros atašė,
Festivalis
„Mikolajki
Folkowe“

Liublinas
2013-12-07

Grupė „Kūlgrinda“

Vroclavo
Archeologijos
muziejus „Arsenal“

Vroclavas.
Archeologijos
muziejus „Arsenal“

Rytis
Konstantinavičius

Pristatyti šeši lietuviški
animaciniai
ir
trumpametražiai filmai

300

http://www.zubroffka.pl/program/wydarze
nie/pokaz-zestawu-litewskich-filmowbest-best/

Lietuvių folkloro grupės
koncertas populiariausiame
ir didžiausiame Lenkijoje
folkloro
muzikos
festivalyje,
susilaukė
didžiulio
dėmesio.
Festivalio
metu
buvo
suorganizuotos kūrybinės
lietuviškų
sutartinių
dirbtuvės. Koncertas buvo
įrašytas Lenkijos radijo.
Grupė
„Kūlgrinda“
pakviesta į kelis kitų metų
festivalius
Lietuvos
išeivio,
gyvenančio ir kuriančio
Lenkijoje, paroda pristatyta
vienoje
geriausių
ekspozicijų vietų Lenkijoje.
Panaudotos
„Globalios
Lietuvos“ programos lėšos

400

Lenkijos žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose, tinklalapiuose:
http://gniazdo.rodzimowiercy.pl/tekst.php?
tekstid=1764
http://kultura.wp.pl/title,FestiwalMikolajki-Folkoweprogram,wid,16227510,wiadomosc.html?ti
caid=111dd2&_ticrsn=5
http://www.folk.pl/folk/Zespoly/Zespol.ph
p?MikolajkiFolkowe2013
http://www.kulturaludowa.pl/impreza/212
6/1

150

Lenkijos žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose, bloguose, tinklalapiuose

Be veiklos ataskaitos lentelėje minėtų renginių per ataskaitinį laikotarpį LR kultūros atašė taip pat susitiko su įvairių Lenkijos kultūros
institucijų direktoriais, kuriems pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kultūrinių renginių programą, aptarė konkrečius Lietuvos
kultūros ir meno pristatymo projektus. Tų susitikimų rezultatas – tai (be išvardintų ataskaitos lentelėje renginių) Kasparo Uinsko ir Luko
Geniušo koncertai Krokuvos filharmonijoje, Marko Palubenkos koncertas Palenkės operoje ir filharmonijoje Bialystoke, Sergejaus
Krinicino ir Vilhelmo Čepinskio koncertas festivalyje „Probaltika“ Torunėje, Leonido Donskio dalyvavimas Česlovo Milošo festivalyje ir
Tarptautiniame PEN centrų suvažiavime, kuriame Leonidas Donskis buvo vienas iš pagrindinių pranešėjų; LR kultūros atašė susitiko su
įvairių Varšuvos muzikos klubų savininkais ir pristatė jiems lietuvių muziką bei skatino kviesti Varšuvos klubų veiklą atitinkančius lietuvių
atlikėjus; LR kultūros atašė prisidėjo prie informacijos apie Eimunto Nekrošiaus režisuotos operos „Qudsja Zaher“ Nacionalinėje Operoje,
Didžiajame teatre sklaidos; susitiko su Nacionalinio dramos teatro vadovybe dėl būsimų E. Nekrošiaus pastatymų Nacionaliniame Dramos
teatre Varšuvoje galimybių; prisidėjo prie kitų Lenkijoje įgyvendinamų projektų, kuriuose dalyvauja Lietuvos menininkai (paroda „Open
City. Uni-Oni“ Liubline, kurioje dalyvavo E. Rakauskaitė, jaunimo grupės „Colours of Boubles“ koncertai Lenkijoje, lietuviškų filmų
peržiūra viename seniausių ir žymiausių vasaros kino festivalių „Lubuskie lato filmowe“) įgyvendinimo.
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LR kultūros atašė prisidėjo prie LR kultūros ministro, LR kultūros viceministrų, Nacionalinio dailės muziejaus delegacijos, Lietuvos kino
centro delegacijos, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės, Vilniaus miesto mero delegacijos, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos
mokinių ir mokytojų delegacijos vizitų Varšuvoje organizavimo; LR kultūros atašė priėmė lenkų organizacijos „Mlodzi dyplomaci“
(Jaunieji diplomatai) narius, kuriems Lietuvos kultūros centre skaitė paskaitą apie Lietuvos kultūrą ir meną bei supažindino su Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai kultūrinių renginių programa; dalyvavo Vilniaus ir Varšuvos, 2013 m. balandžio mėn. minėjusių
bendradarbiavimo sutarties jubiliejų, kultūriniuose renginiuose.
LR kultūros atašė dalyvavo spaudos konferencijose, davė 12 interviu (kultūros, literatūros, kultūros ir meno projektų, Lietuvos
pirmininkavimo EST kultūros programos klausimais ir kt.) Lenkijos radijui ir televizijai, dalyvavo Lenkijos radijo laidose; o taip pat
dalyvavo įvairiose konferencijose ir renginiuose, atstovaudama renginiuose negalinčius dalyvauti Lietuvos kultūros ir mokslo institucijų
atstovus.
LR kultūros atašė aktyviai inicijavo, koordinavo ir prisidėjo prie lietuvių literatūros sklaidos Lenkijoje projektų: Tomo Venclovos knygos
„Wilno. Przewodnik biograficzny“ („Vilniaus vardai“), lenkų autorių straipsnių apie Lietuvą knygos „My nie bracia, my sąsiedzi“ („Mes ne
broliai, mes kaimynai“), Vandos Juknaitės knygos „Slowa w ciemnosci. Rozmowy z dziecmi“ („Tariamas iš tamsos: pokalbiai su
vaikais“); rašytojo Herkaus Kunčiaus romano „Lietuvis Vilniuje“ vertimo ir leidimo; lietuvių autorių straipsnių žymiausiuose Lenkijos
dienraščiuose („Gazeta Wyborcza“, „Rzeczpospolita“) pasirodymo; LR kultūros atašė ženkliai prisidėjo prie populiaraus lenkų žurnalo
„Karta“ lietuviško numerio pasirodymo; LR kultūros atašė subūrė vertėjų į lenkų kalbą ir redaktorių grupę, su kuria dirba prie „Lietuvių
XX am. poezijos antologijos“ vertimų; LR kultūros atašė prisidėjo prie informacijos apie leidyklos „Iskry“ išleistą Lenkijos lietuvės Birutės
Markuzos ir jos tėvo prisiminimų knygą sklaidos.
LR kultūros atašė aktyviai dalyvauja Lietuvos ir Lenkijos intelektualų forumo renginiuose: mokytojų iš Lietuvos vizito Varšuvoje metu
susitiko su mokytojais iš Lietuvos, skaitė jiems paskaitą apie Lietuvos kultūros ir meno pristatymą Lenkijoje, bendrus lietuvių ir lenkų
kultūros ir meno projektus bei kultūrinius mainus tarp Lietuvos ir Lenkijos.
LR kultūros atašė suorganizavo lenkų intelektualų ir publicistų vizitą į Lietuvą ir dalyvavimą Santaros-Šviesos jubiliejiniame suvažiavime
bei Kėdainiuose įvykusiame Lietuvos ir Lenkijos PEN centrų susitikime.
LR kultūros atašė dalyvauja įvairiuose renginiuose, kuriuose svarbu dalyvauti Lietuvos atstovui: Sukilimo Varšuvos gete 70-mečio
renginiuose, Gegužės 3-iosios Konstitucijos minėjime, susitikime su jaunaisiais lietuvių ir lenkų žurnalistais, įvairiose parodose,
koncertuose, literatūros renginiuose, konferencijose ir pan.
LR kultūros atašė konsultuoja studentus iš Lenkijos ir studentus iš Lietuvos dėl mokslo ir praktikos atlikimo Lietuvos ir Lenkijos kultūros
institucijose galimybių.
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LR kultūros atašė koordinuoja Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo Lenkijoje projektą: baigtas įgyvendinti Ievos Simonaitytės atminimo
įamžinimo Węgorzewe projektas, inicijuojami nauji projektai.
LR kultūros atašė aktyviai bendradarbiauja su Varšuvos lietuvių bendruomene, įtraukdama ją į bendrą kultūros renginių organizavimą ir
rėmimą.
Dalyvauta 11 EUNIC darbo susitikimų ir trijuose drauge su EUNIC įgyvendintuose projektuose.
LR kultūros atašė parengė ir įgyvendino Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kultūrinių renginių Lenkijoje programą.
Drauge su lenkų institucijomis organizuojamiems renginiams ir bendradarbiaujant su lenkų ir lietuvių kultūros institucijomis gauti 2
Lenkijos Prezidento garbės patronatai ir 1 Lietuvos Prezidentės garbės patronatas (UNIESCO nekilnojamojo kultūros paveldo konferencija
ir LNOBT bei Lenkijos Nacionalinės Operos mainų programa).
Per ataskaitinį laikotarpį buvo išvykta į 14 komandiruočių: Seinus, Vilnių, Krokuvą, Vilnių, Bialystoką, Krokuvą, Olštyną, Alantą,
Krasnogūdą, Węgorzewą, Kėdainius ir Kauną, Lodzę, Vroclavą, Bialystoką, kurių metu buvo aptartos konkrečios Lietuvos kultūros ir meno
sklaidos projektų įgyvendinimo Lenkijoje galimybės.
LR kultūros atašė tęsia darbą su žiniasklaida: periodiškai susitinka su „Gazeta Wyborcza“, „Rzeczpospolita“, „Tygodnik Powszechny“,
„Literatura na swiecie“, „Konteksty“, „Zeszyty Literackie“, „Heritage“, „Didaskalia“, „Teatr“ ir kt. leidinių bei Lenkijos radijo žurnalistais
ir pristato jiems Lietuvos kultūros ir meno aktualijas.
Kasdieniniame darbe LR kultūros atašė atsakinėja raštu ir žodžiu į Lenkijos, Lietuvos ir užsienio piliečių paklausimus apie Lietuvos
kultūrą, meną, literatūrą, istoriją, švietimą, Lietuvos ir Lenkijos kultūros institucijas, menininkus, bendradarbiavimo galimybes, kultūros
turizmą; teikia informaciją Lietuvos leidykloms, teatrams dėl lenkų autorių autorinių teisių; susitikinėja su Lenkijos kultūros institucijų
vadovais; pristato Lietuvos kultūros ir meno projektus; tarpininkauja ieškant potencialių Lietuvos ir Lenkijos kultūros institucijų
bendradarbiavimo partnerių; dalyvauja aukšto lygio susitikimuose su Lenkijos valstybės tarnautojais.

IV.

Pridedama LR kultūros atašė sudaryta veiklos kontaktų suvestinė: žr. priedą.

V.

Pastabos ir pasiūlymai
Lenkijoje yra labai daug ir įvairių galimybių pristatyti Lietuvos kultūrą ir meną, organizuoti kultūros ir meno projektus, juos inicijuoti ar
koordinuoti, įmanoma surasti rėmėjų ir papildomo finansavimo galimybių, tačiau sunku tai padaryti vienam. Nežiūrint į tai, kad politinė,
kultūrinė, intelektinė aplinka LR kultūros atašė veiklai Lenkijoje yra itin palanki, dirbdama viena LR kultūros atašė dažnai yra priversta
atsisakyti dalyvauti Lietuvos kultūrai nepaprastai naudinguose ir vertinguose bei žiniasklaidos plačiai nušviečiamuose projektuose ne dėl

33

lėšų, bet dėl žmogiškų išteklių trūkumo priežasties. Dėl organizacinių, administracinių ir ūkinių darbų pertekliaus nelieka laiko svarbių
kultūros procesų Lenkijoje analizei ir sintezei. LR kultūros atašė Lenkijoje yra nepaprastai reikalingas bent jau vietinis pagalbininkas, kuris
galėtų padėti atlikti ūkinius, administracinius, sekretoriato darbus. Siūlau apsvarstyti ir surasti galimybę skirti LR kultūros atašė Lenkijoje
vietinį pagalbininką neieškant papildomų lėšų, bet peržiūrint LR Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 857 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“.

__________________
(parašas)

______________
(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.

