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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Švedija, Saulė Mažeikaitė
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2013 m. I-asis pusmetis
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.
Švedijos kultūros kontekstas pasižymi decentralizuotu ir gerai išvystytu, stabiliai veikiančiu kultūros institucijų tinklu, dirbančiu su
vietiniais ir tarptautiniais projektais. Nors nemažai tarptautinių kultūros renginių koncentruojama Stokholme (senosios muzikos, džiazo,
šiuolaikinės muzikos, kino, šiuolaikinio šokio ir kt. tarptautiniai festivaliai), tačiau ne mažiau svarbūs renginiai vyksta praktiškai visuose
didžiuosiuose Švedijos miestuose – čia kasmet įgyvendinamas stambesnis tarptautinis projektas. Šiuo metu šalyje ypatingas dėmesys
koncentruojamas vietovėse, nutolusiose nuo Stokholmo – Piteå, Umeå, Luleå – tradiciškai buvusiuose industriniuose centruose, kuriuose
klasikinės industrijos veržliai transformuojamos į kūrybines. Čia ir toliau steigiant multifunkciniai meno centrai ir organizuojami tarptautiniai
festivaliai ar kiti projektai. Patirtis šiame sektoriuje galėtų būti įdomi Lietuvai. Išskirtiniai tokios praktikos pavyzdžiai galėtų būti Umeå ir
Luleå. Umeå kitais metais taps Europos kultūros sostine, šis „kultūrinis“ šansas bus išnaudojamas tolesnei miesto, kuris turi tik apie 250 000
gyventojų, plėtrai. Luleå mėgina tapti svarbiu muzikos pristatymų centru. Viena puikių švediškų patirčių - nuolatinis festivalių
bendradarbiavimas, keičiantis informacija, vadybininkais, sinchronizuodami veiksmus etc.
Profesionalių institucijų veikla tradiciškai remiama per Menų tarybą. Finansiškai ir konceptualiai renginiai, ypač tarptautiniai,
palaikomi vietinių savivaldybių. Savivaldybių dalyvavimo profesionalaus meno projektuose praktika galėtų būti labai vertinga ir pritaikant ją
lietuviškame kontekste. Didelius renginius visuomet remia stambios tarptautinės korporacijos bei privatūs mecenatai. Institucijos, norėdamos
išsilaikyti vykdo ir „komercinę“ veiklą, t.y. mielai pasiūlo savo turimus resursus įvairiems pristatymams. Darbas su švediškomis institucijos
pasižymi išankstiniu planavimu ir lėtu sprendimų priėmimu. Sprendimai priimami kolektyviai, dalyvaujant visiems institucijos nariams, todėl
I.

planuojant bendrus projektus tenka numatyti didelę dalį, skirtą vien projektų planavimui. Decentralizacijos principas veikia ir pačių
institucijų lygiu – hierarchinė sistema minimalizuota, struktūriniu lygiu visuomet aiškiai atskirtas turinys ir įgyvendinimas.
Švedijos kultūros institucijos palaiko gerus ryšius su lietuviškomis, ypač vizualaus meno srityje, neblogai pažįsta Lietuvos meno
kontekstą. Pagrindiniai Lietuvos meno pristatymo taškai galėtų būti Stokholmas (nors ir didelė renginių konkurencija, bet didelis ir
matomumas), Malmė, Geteborgas, Visbis, Umeå, Luleå. Kai kurios kultūros institucijos, kaip netoli Stokholmo įsikūręs Eskistuna
Konstmuseum arba Visbio istorijos muziejus, Baltijos namai, Kalmaruose esantis Kalmar Konstmuseum dalyvauja tarptautinių tinklų
veikloje arba nuo seno palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos kultūros institucijomis ir ketina juos tęsti. Tokias iniciatyvas remia Švedijos
institutas, kuris yra tam specialiai parengęs instrumentą – programą, skirtą Baltijos jūros strategijai įgyvendinti. Bendram projektui būtina
sąlyga - Švedijos institucija. Patekdami į tarptautinių projektų akiratį Švedijoje lietuviški projektai turi galimybę patekti ir didesnius
pasaulinius projektus.
Pradėjus veiklą, vienas tikslų atgaivinti buvusius ryšius bei ieškoti potencialių bendradarbiavimo partnerių ateičiai. Į partnerystę
žiūrima labai praktiškai – kiek ji naudinga tiek vienai, tiek kitai pusei. Puiki platforma tarptautinei partnerystei – EUNIC klasteris Stokholme,
kuris Stokholme yra pakankamai aktyvus ir stiprus, vienijantis 17 narių, tačiau iki šiol ieškantis tikslesnio savo identiteto tarp lobinimo,
koordinavimo ir projektų įgyvendinimo veiklos. Aktyviausi Rumunijos, Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos Stokholme veikiantys kultūros
institutų filialai. Švedijoje daug veikiančių ir kitų tinklinių agentūrų, viena jų Nordin tinklas, vienijantis įvairias asociacijas, veikiančias
šiaurės šalyse, labai linkusi bendradarbiauti su Lietuva. Asociacija leidžia tęstinį žurnalą, platinamą Skandinavijoje, kuris gali tapti gera
platforma skleidžiant informaciją apie Lietuvos kultūrą.

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
Paroda „Creative
Lithuania“ pristatymas

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

Europahuset

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai
Supažindino auditoriją su kūrybinių ir kultūros
industrijų sektoriumi

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius
600

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

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

36 -asis tarptautinis
Geteborgo filmų
festivalis

36-asis
Tarptautinis
Geteborgo
filmų
festivalis

Geteborgas,
2013 m.
sausio 26 d.

Marta Dauliūtė, filmo
režisierė

Švedijos ir užsienio žiūrovas galėjo pažvelgti
į emigraciją plačiau - globalizacijos
pagimdytų santykių fone.
400

Paroda On The Other
Side, bendras Lietuvos,
Baltarusijos ir Švedijos
menininkų projektas.

Hemslöjdföre
ningen
galerija

2013 m.
balandžio 9
d. Visbis
(Gotlando
sala)

Menininkė
Gailė Garnelytė

Suteikė žinių apie Lietuvą, skatino Švedijos,
Lietuvos ir Baltarusijos menininkų
bendradarbiavimą

Simpoziumas „In hoc
signo vinces ( Swedish,
Russian and Polish
standarts, Guidons and
Colors in a Historical
Perspective), skirtame
istorinėms vėliavoms
24 erdvės – Kakofonija
– šiuolaikinio meno
paroda

Stokholmo
karo muziejus

2013 m
balandžio 7-9

Istorikė
Vilija Sapjanskienė

The Gardens,
Malmö
Konsthall

2013 m
gegužės 3 d.
Malmö
Konsthall

Menininkai
Konstantinas Bogdanas,
Rutenė Merkliopaitė

Supažindino užsienio auditoriją su
alternatyviomis meno erdvėmis.
Lietuvos galerija pateko į platų tarptautinį
meno kontekstą

Aitvarų diena

Marius
Abramavičius

2013 m
birželio 2-3
Skonė

Menininkai Marius
Abramavičius

Padėjo vienyti Švedijoje gyvenančius
Lietuvos imigrantus

Tarptautinė scenos
menų bienalė

„Music
Theatre
NOW“

2013 m.
gegužės 24
Jončiopingas

Kompozitorė Lina
Lapelytė, libreto autorė
Vaiva Grainytė, režisierė
Rugilė Barzdžiukaitė,
prodiuserė Ana
Ablamonova

Šiuolaikinė Lietuvos opera reprezentuota
plačiame tarptautiniame kontekste
2013/2014 metų teatro sezono metu kūrybinė
500
grupė bus pakviesta prisistatyti Šanchajaus
dramos menų centro, festivalio programoje.

300

Užmezgė bendradarbiavimo ryšius su svarbia
muziejine institucija, saugančia Lietuvos
paveldo objektus
40

7000
200

Svarbiausi atsiliepimai
žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba
reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu
Geteborgs posten 2013 sausio 30
d. Straipsnis apie filmo
pristatymą.

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).
Organizuota Kajsos Hallhagen, Baltijos jūros festivalio vadybininkės kelionė į Lietuvą, susitikimai su muzikos pasaulio atstovais,
dalyvavimas‚Vilniaus festivalio“ renginiuose, taip pat Eskilstunos meno muziejaus direktoriaus susitikimas su Lietuvos institucijų atstovais Vilniaus dailės akademija, Titanikas, TKPC, bei Šiaurės Ministrų Tarybos direktoriumi Bo Tilbergu.
III.

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)
IV.

V.

Pastabos ir pasiūlymai

__________________
(parašas)

__Saulė Mažeikaitė_____
(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

