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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Lenkijos Respublika, Rasa Rimickaitė
2014 m. sausio mėn. 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 mėn. 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.
2014 m. Lenkijos kultūros 2014 m. kontekstas, procesai, aktualijos, personalijos:
1. Lenkijos Respublikos 2015 m. biudžeto projekte kultūrai numatyta 3 milijardai 274 milijonai 175 tūkstančiai PLN. Palyginus su 2014
m. tai yra 10,1 procento daugiau. Daugiausiai lėšų bus skiriama valstybinių kultūros institucijų (t.y. muziejų, valstybės archyvų,
bibliotekų, teatrų, filharmonijų bei kultūros ir meno centrų) veiklos finansavimui. Ypatingas dėmesys bus skiriamas lenkų teatro 250
metų jubiliejui paminėti bei teatrui populiarinti. Lenkų teatro jubiliejaus minėjimo renginiams planuojama skirti 11 milijonų PLN (verta
pabrėžti, kad ta proga planuojamame organizuoti Nacionalinių teatrų festivalyje dalyvaus ir LNDT). Tarp prioritetinių projektų taip pat
yra naujo muziejaus buvusioje nacių koncentracijos stovykloje Sobibore sukūrimas.
Bus tęsiamos ilgametės LR kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos programos: „Kultūra ir nacionalinis paveldas“ (1,7 milijardo
PLN); „Kultūra+“, kurios tikslas – gerinti kaimų ir mažų miestų gyventojų dalyvavimą kultūroje (numatyta 51 mln. PLN); „Jozefo
Pilsudkio muziejaus komplekso Sulejoweke statyba“ (41,7 mln.); „II pasaulinio karo muziejaus Gdanske statyba“ (142,6 mln. PLN).
Planuojama priimti naujas sėkmingai įgyvendinamų programų finansines perspektyvas: „Nacionalinė skaitymo sklaidos programa
2015-2020 metams“ (įtraukiant ir Lenkijos švietimo ministeriją) bei „Europos kultūros sostinė 2016“ Vroclave 2016-2017 m.
Daugiau lėšų bus skiriama Lenkijos kino meno institutui (10 mln. 956 tūkst. PLN, 2014 metais buvo 10 mln. 702 tūkst. PLN) bei
Lenkijos ir Rusijos dialogo bei santarvės centrui (5,5 mln., 2014 m. buvo 4 mln. PLN).
Svarbus klausimas – Lenkijos istorijos muziejaus pastato statyba Varšuvoje, kuris bus svarstomas artimiausioje ateityje.
Planuojama kelių naujų kultūros objektų statyba iš KirNPM lėšų: pradėtas statyti Gdynės kino centras, t.y. daugiafunkcinis pastatas,
kuriame veiks Gdynės kino mokykla, kino salės ir kitos su kino pramone susijusios institucijos (numatoma investicijos vertė – 40 mln.
PLN, iš kurių 22 mln. – tai ES lėšos); Muzikos akademija Bydgoščiuje; planuojama finansuoti Auschwitzo edukacinio centro steigimą
iš KirNPM biudžeto skiriant 26 mln. PLN (ES lėšos). Nors pasak ministerijos Lenkijoje jau nebėra reikalo statyti antra tiek filharmonijų
ir muziejų (praėjusiais metais Lenkija pirmavo pagal naujų kultūros objektų statybą Europoje).
Planuojama tęsti darbus dėl 1 šalies biudžeto procento kultūrai skyrimo.
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Labai daug kontraversijų kelia grįžimas prie 2014 m. vasarą dėl įvykių Ukrainoje atšauktų „Lenkijos metų Rusijoje“ idėjos. Programa
„Rusija 2015 – Promesa“ (skirta Lenkijos metams Rusijoje) siekiama stiprinti Lenkijos ir Rusijos kultūrinį dialogą bei lenkų ir rusų
kultūrinius ryšius, kurie leistų tęsti Lenkijos ir Rusijos kultūrinių institucijų bendradarbiavimą ilgesnėje laiko perspektyvoje.
Programos, kuria taip pat siekiama skatinti Rusijos gyventojų susidomėjimą lenkų kultūra ir plėsti žinias apie Lenkijos kultūrą Rusijoje,
biudžetas – 4,5 mln PLN. Lenkijos užsienio reikalų ministerija „kultūrinio ir kultūros sklaidos pobūdžio renginių šiuo metu nesieja su
Rusijos ir Ukrainos konfliktu“, nors tolimesni sprendimai dėl lenkų kultūros projektų Rusijoje bus priimami priklausomai nuo
situacijos. 2014 m. birželio mėnesį paskelbtas sąrašas Rusijos kultūros ir meno institucijų, su kuriomis bendradarbiauti neketinama
neskiriant lėšų bendriems lenkų su tomis institucijomis organizuojamiems projektams. Tokio bendradarbiavimo formų, kaip lenkų
literatūros vertimai į rusų kalbą ir rusų literatūros vertimai į lenkų kalbą, bei, pavyzdžiui, vaikų teatrų bendradarbiavimas Lenkijos
Respublikos Užsienio reikalų bei Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos rekomenduoja neriboti. 2014 m. biudžeto projekte,
kuriam LR Seimas pritarė 2014 m. vėlyvą rudenį, lėšos kultūriniam bendradarbiavimui su Rusija 2015 m. visgi buvo numatytos. Šis
sprendimas sukėlė didžiulį tam tikros visuomenės dalies nepasitenkinimą. O Lenkijos ir Rusijos kultūrinio bendradarbiavimo ir to
bendradarbiavimo finansavimo klausimai – tai viena labiausiai Lenkijos visuomenėje komentuojamų temų.
Iš kitos pusės aktyviai remiamas kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lenkijos ir Ukrainos (Lenkijos ir Baltarusijos bei Rytų partnerystės
šalimis). 2014 m. Ukrainos prašymu Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija Lenkijoje ir Ukrainoje pradėjo įgyvendinti
plačią Ukrainos kultūros institucijų darbuotojų ir kultūros veikėjų mokymų programą (pagrindiniai mokymai: kultūros valdymas ir
finansavimas, kultūros paveldo objektų apsauga, kultūros sklaida užsienyje, kultūros paveldo skaitmeninimas, savivaldybių ir
nevyriausybinių organizacijų vaidmuo kultūroje, pilietinės visuomenės ugdymas kultūros pagalba).
2. 2014 m. duris atvėrė nauji už Lenkijos ir ES lėšas pastatyti kultūros objektai: Nacionalinio Lenkijos radijo simfoninio orkestro pastatas
Katovicuose (bendra vertė: 265 mln. PLN, 122,2 mln. PLN – ES lėšos, likusios lėšos – Katovicų miestas); pastate yra dvi labai geros
akustikos salės: didžioji su 1800 vietų ir mažoji su 300 vietų;
Europos Solidarumo centras Gdanske (bendra vertė: 207 mln. PLN, 107 mln. PLN - tai ES lėšos, likusios lėšos – Gdansko miestas);
Šekspyro teatras Gdanske (bendra vertė: 86,3 mln. PLN, 50,1 mln. iš Europos regioninės raidos programos skyrė Lenkijos kultūros ir
nacionalinio paveldo ministerija, po 13,5 mln. PLN skyrė Gdansko miestas ir Pamario vaivadija);
Karlowiczaus filharmonija Szczecine (bendra vertė: 112,1 mln. PLN, ES lėšos – 39,2 mln. PLN, likusios lėšos – miestas, regionas);
Cricoteka Krokuvoje, pristatanti žymaus lenkų režisieriaus Tadeuszo Kantoro palikimą (bendra vertė: 50 mln. PLN, iš ko 85 procentai –
tai ES lėšos);
Lenkijos žydų istorijos muziejaus ekspozicijos atidarymas (pastatas atidarytas 2013 m.). Šis muziejus – tai pirmoji Lenkijoje viešojo ir
privataus kapitalo kultūros institucija, bendrai įsteigta vyriausybės (Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija), savivaldybės
(miestas Varšuva) ir nevyriausybinės organizacijos (Žydų istorijos instituto Lenkijoje draugija);
3. Nacionalinėje Lenkijos bibliotekoje pradėjo veikti e-ISBN sistema, leidžianti labai greitai kiekvienai publikacijai suteikti ISBN numerį
bei valdyti milžinišką duomenų apie Lenkijoje išleidžiamas knygas bazę.
4. 2014 m. Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos biudžetą stipriai koregavo situacija Ukrainoje. Pasak ekspertų: „Lenkijos
kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijoje lėšos išdalintos, liko tik įsipareigojimai“. Dėl situacijos Ukrainoje visų ministerijų lėšos
antrajame 2014 m. ketvirtyje buvo perskirstytos pirmiausiai atsižvelgiant į Lenkijos gynybos ministerijos poreikius. Tai reiškia, kad
buvo sumažintos lėšos įvairioms Lenkijos kultūros ir meno institucijoms, kurių projektai pagal pateiktas paraiškas turėjo būti
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5.

6.
7.

8.

įgyvendinti 2014 m. II pusmetį. Net geriausiai įvertinti projektai, kurių įgyvendinimas buvo numatytas antrajame šių metų pusmetyje,
dėl situacijos Ukrainoje ir naujų gynybinių Lenkijos poreikių negavo Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos finansavimo (dėl šios
priežasties, nors labai gerai ekspertų įvertintas Varšuvos teatro festivalis „Eye on Culture“ buvo priverstas atšaukti kviestų teatrų, tame
tarpe ir „Cezario grupės“ iš Lietuvos, atvykimą į festivalį). Kultūros institucijų pasipiktinimą sukėlė ir finansavimo neskyrimas
daugeliui svarbių kultūros leidinių. Ne ką geresnė ir Lenkijos savivaldybių, kurioms priklauso vietinės kultūros institucijos, situacija.
Nepaprastai gerai vertinami „Kolbergo metų“ renginiai (Oskaras Kolbergas – lenkų etnografas). LR Seimas 2014 m. buvo paskelbęs
Oskaro Kolbergo ir liaudies kultūros metais. 2014 metai Lenkijos Respublikos Seimo taip pat buvo paskelbti rašytojo Stefano
Žeromskio ir visuomenės veikėjo, publicisto, „Laisvosios Europos“ radijo ilgamečio direktoriaus (taip pat Lietuvos Respublikos garbės
piliečio) Jano Nowako-Jezioranskio metais.
Puikus Lenkijos kino pasiekimas: režisieriaus Pawelo Pawlikowskio filmas „Ida“ tapo geriausiu Europos filmu.
2014 m. gegužės mėn. Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministras Bogdanas Zdrojewskis laimi rinkimus į Europos Parlamentą.
Už Bogdaną Zdrojewskį balsavo 160 tūkstančių rinkėjų, t.y. beveik 40 procentų visų dalyvavusių rinkimuose į EP. Tai Lenkijoje
geriausias rezultatas. Bogdanas Zdrojewskis – tai nuo 1989 m. ilgiausiai, nes 7 metus LR KirNPM vadovavęs ministras. 16-os iki jo
buvusių ministrų vidutinis vadovavimo LR KirNPM laikas buvo 13 mėnesių. Vertinamas prieštaringai: vienų – kaip geriausiais
Lenkijos vyriausybės ministras ir geriausiais visų laikų kultūros ministras, kitų – atvirkščiai.
Naująja LR KirNP ministre birželio mėnesį nominuota buvusi LR KirNP valstybės sekretorė Malgorzata Omilanowska. Malgorzata
Omilanowska yra meno istorijos profesorė, habilituota mokslų daktarė, mokslinių susidomėjimų sritis – XIX ir XX amžius architektūra,
meno teorija ir paveldo klausimai. Malgorzata Omilanowska yra daugelio publikacijų ir knygų autorė. Jos knyga apie Palangą ir
Palangos architektūrą jau yra išversta į lietuvių kalba ir ruošiama leidybai (Lietuvos dailės muziejaus leidykla planuoja knygą išleisti
2015 m.). Vertinama kaip aukščiausio lygio profesionalė, itin kompetentinga, darbšti, veikli. Svarbiausi naujosios ministrės uždaviniai
(likus metams iki parlamentinių rinkimų) – ES lėšų paskirstymas ir skaitmeninimas. Malgorzata Omilanowska yra aistringa kriminalų
mėgėja.
„Skandalai“: 2014 m. vasario mėnesį iš Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos biudžeto skirti 6 milijonai zlotų Varšuvos
arkidiecezijai, kuri yra Dievo Apvaizdos bažnyčios Varšuvoje statybos darbų užsakovė. Šis LR KirNPM sprendimas skirti tokią
milžinišką lėšų sumą bažnyčios statybos darbams pabaigti iššaukė didžiulį kultūros pasaulio atstovų pasipiktinimą ir viešą protestą
(eisenos, pateiktas ieškinys prokuratūrai dėl valstybės tarnautojo įgaliojimų viršijimo). Ministras Zdrojewskis teigė, kad toks
reikšmingas finansavimas buvo skirtas „Jono Pauliaus II ir kardinolo Stefano Wyszynskio muziejui“, kuris tačiau dar tik bus steigiamas
vis dar nebaigtoje statyti bažnyčioje, todėl šie tuometinio ministro žodžiai, pasak daugelio, neatlaiko elementarios kritikos ir parodė
Vyriausybės bandymą pagerinti santykius su Lenkijos bažnyčia.
„Golgota Picnic“: po masinių bažnyčios ir tikinčiųjų protestų prieš ketinimą rodyti birželio mėnesį Poznanėje vykusiame festivalyje
„Malta“ argentiniečių režisieriaus Rodrigo Garcijos spektaklį „Golgota Picnic“ priimtas sprendimas atšaukti spektaklio rodymą
festivalio metu (atvejis plačiai komentuotas taip pat ir Lietuvos spaudoje). Sprendimas uždrausti rodyti spektaklį (kurio niekas iš
protestuojančiųjų nematė) baigėsi viso spektaklio teksto išspausdinimu didžiausiame Lenkijos dienraštyje „Gazeta Wyborcza“ ir
masiniais viešais spektaklio skaitymais daugelyje Lenkijos kultūros ir visuomeninių institucijų bei viešose erdvėse. Naujoji kultūros ir
nacionalinio paveldo ministrė vienareikšmiai pasisakė už menininkų laisvę kurti be cenzūros.
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9. Įdomybės: Adomo Mickevičiaus „Pono Tado“ rankraštis, saugomas Nacionalinėje Ossolinskių bibliotekoje Vroclave, 2014 m. buvo
įrašytas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ sąrašą.
Tik 15 procentų lenkų domisi teatru. Situacijai pagerinti bei lenkų teatro 250 metų jubiliejui paminėti skiriama speciali KirNPM
edukacinė ir teatro sklaidos programa „Teatras 2015 – Promesa“
Visuomenės apklausos tyrimų duomenimis beveik pusės kultūros ir meno darbuotojų mėnesio atlyginimas yra mažesnis nei vidutinis
verslo srityje dirbančiųjų atlyginimas, t.y. mažiau nei 3000 PLN bruto, o 25 procentai kultūros darbuotojų Lenkijoje per mėnesį uždirba
mažiau nei 2,3 tūkstančio PLN bruto.
Personalijos: Pawel Potoroczyn – Adomo Mickevičiaus instituto direktorius; Grzegorz Gauden – Lenkų knygos instituto direktorius;
Michal Merczynski – Nacionalinio audiovizualinio instituto NINA direktorius, festivalio „Malta“ direktorius; Krzysztof Czyzewski - Fondo
„Paribiai“ direktorius; Agnieszka Odorowicz – Lenkų kino instituto direktorė; Dorota Buchwald – Lenkijos teatro instituto direktorė;
Agnieszka Morawinska – Lenkijos nacionalinio muziejaus direktorė; Hanna Wroblewska – Nacionalinės galerijos „Zachęta“ direktorė;
Janusz Makuch – Žydų festivalio Krokuvoje direktorius; Elzbieta Penderecka – Velykinio Bethoveno muzikos festivalio direktorė; Artur
Liebhart – festivalio PlaneteDocFilmFestival direktorius; Stefan Laudyn – Varšuvos kino festivalio direktorius; Golda Tencer – žydų
kultūros festivalio Varšuvoje „Warszawa Singera“ direktorė; Jacek Purchla – Krokuvos tarptautinio kultūros centro direktorius ir kt.
Sąlygos Lietuvos kultūros ir meno sklaidai 2014 m. buvo labai geros. Lietuvos ir Lenkijos menininkų, intelektualų, mokslininkų
bendradarbiavimui kultūros ir meno srityje vyrauja puiki atmosfera. Tikslinga būtų ir toliau kuo plačiau išnaudoti šią galimybę.

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

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
klausytojų,
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų kopijos
lankytojų skaičius
el. formatu
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1.Paroda „1863 metų
sukilimo ženklai Artūro
Grottgerio
kūrybos
cikluose „Polonia“ ir
„Lituania“ bei susitikimas
su
istoriku
Antanu
Kulakausku – LR kultūros
atašė

Lenkijos PEN centras
Varšuvoje
2014-01-20
Lietuvos kultūros centras
2014-01-21 – 2014-03-04

Antanas
Kulakauskas,
Saulius Striuogaitis

2.
Koncertas
LR
Nepriklausomybės
atkūrimo, Kovo 11-osios
dienos proga - LR
Kultūros atašė

Karalių rūmai, Varšuva
2014-03-11

Tree Stones Quartet

3.
Paroda
„Poetiniai
dokumentai“, literatūros
sklaidos projektas – LR
kultūros atašė

Olštyno
filharmonija,
Olštynas
2014-03-14

Alina Kuzborska

Įgyvendintas projekto tikslas - užbaigti
LR Seimo paskelbtų „1863 m. sukilimo
metų“
150-ųjų
metinių
minėjimą
organizuojant Lietuvą ir Lenkiją siejančią
parodą bei susitikimą su lietuvių istoriku
pristatant lietuviškąjį požiūrio į 1863 m.
sukilimą tašką. Atkreipti Lenkijos
visuomenės dėmesį į tai, kad 1863 m.
sukilimas vyko ne tik Lenkijoje, bet
didžia dalimi taip pat ir Lietuvoje;
pristatytos
Lietuvoje
organizuotos
parodos ir kiti kultūriniai renginiai bei
išleisti leidiniai, skirti 1863 m. sukilimo
metinėms paminėti.
Paroda, nors ir ne originalių meno
kūrinių, buvo viena gausiausiai lankomų
parodų, suorganizuotų per pastaruosius 2
metus Lietuvos kultūros centre Varšuvoje
Reprezentacinėse erdvėse, t.y. Karalių
rūmuose Varšuvoje, buvo pristatyta
Lietuvos modernioji kultūra. Džiazo
koncertas sulaukė nepaprastai didelio
susidomėjimo, buvo labai šiltai priimtas
reziduojančių
užsienio
valstybių
diplomatų,
lietuvių
bendruomenės,
Lenkijos politikos, ekonomikos, kultūros
pasaulio atstovų. Lietuvos džiazo grupė
įsidėmėta ir kviečiama dalyvauti kituose
renginiuose Lenkijoje
Varmijos ir Mozūrijos vaivadijos sostinės
Olštyno filharmonijos meno galerijoje
atidaryta fotografijos ir poetinių tekstų
paroda „Poetiniai dokumentai“. Šia
paroda drauge su Varmijos ir Mozūrijos
vaivadijos valdžios, Olštyno miesto
atstovais bei šio Lenkijos šiaurės regiono
kultūros žmonėmis buvo paminėtos
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 24osios metinės.
Paroda taip pat buvo proga pristatyti
lietuvių poeziją lenkų kalba bei
supažindinti lenkų publiką su Kristijonu
Donelaičiu. Lietuvių meno parodas,
organizuojamas Olštyno filharmonijos
patalpose, pamato visi, apsilankantys
Olštyno filharmonijos koncertuose ir
kituose renginiuose.

100
asmenų
diskusijoje, 90 parodos
atidarymo metu,
160
parodos
eksponavimo
metu

Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida bei socialiniai
tinklai:

550

Lietuvos žiniasklaida, socialiniai tinklai:
LR televizijos 2014-03-11 „Panorama“
http://pl.delfi.lt/kultura/kultura/dzienniepodleglosci-litwy-uczczono-wwarszawie.d?id=64265336
https://www.facebook.com/elzbieta.sawicka.94?ref
=ts&fref=ts#!/photo.php?fbid=669726156399587&
set=pcb.669726909732845&type=1&theater

Per
parodos
atidarymą: 320,
parodos
eksponavimo
metu: 1200

Lenkijos žiniasklaida,
socialiniai tinklai:

http://edukacja.warszawa.pl/kalendarium/5464wystawa-powstanie-styczniowe-w-cyklach-pracartura-grottgera-polonia-i-lituania
http://przezhistorie.pl/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=652:powstanie-styczniowe-wcyklach-prac-artura-grottgera-polonia-ilituania&catid=31:xix-w-newsy&Itemid=43
http://www.kulturalna.warszawa.pl/wydarzenia,1,1
03739,Otwarcie_wystawy_quot%3BPowstanie_Sty
czniowe_w_cyklach_prac_Ar....html?locale=pl_PL

interneto

tinklalapiai,

http://www.gazeta.mazury.pl/main/poetyckiedokumenty-wystawa.html
http://www.filharmonia.olsztyn.pl/aktualnosci/237/
otwarcie-wystawy-pt-poetyckie-dokumenty-14marca-2014-r-o-godzinie-1800
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4. Paroda
„Šimtmečio
portretas“,
skirta
Kristijono
Donelaičio
300-ųjų gimimo metinių
jubiliejui – LR kultūros
atašė, LDS

Lietuvos kultūros centras
Varšuvoje
2014-03-27 – 2014-05-04

Ona Daliutė Matulaitė,
Regina
Šimulynienė,
Rytas, Jonas Belevičius,
Jonas
Gencevičius,
Domantas Kučas, Edita
Utarienė

5. Velykiniai tautodailės
mokymai
„Lietuviškos
verbos“ - LR kultūros
atašė

2014-03-30
Varšuva,
muziejus

Aneta Granicka

6. Paroda „Vilniaus geto
afišos“, susitikimas su
Fania Brancovskaja - LR
kultūros atašė

Seinai, Kultūros centras
„Pogranicze sztuk, kultur,
narodow“
2014-04-08 – 2014-07-10

Fania Brancovskaja

7. Studijinis Nacionalinio
M.K.Čiurlionio
dailės
muziejaus
direktoriaus
vizitas – LR kultūros
atašė

Varšuva, Krokuva
2014-05-03 – 2014-05-08

Osvaldas Daugelis

8. Tradicinė Atvelykio
šventė: paroda „Lietuvių
liaudies
karpiniai“,
lietuvių liaudies muzikos
koncertas

Lietuvos kultūros centras,
2014-05-13 – 2014-06-20

Ramutė
Kraujalienė,
Kęstutis Šeduikis Arūnas
Lunys, Alfredas Mickus

Etnografijos

Skulptūros ir tapybos darbų paroda, skirta
Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo
metinių jubiliejui paminėti, sulaukė
didelio taip pat ir kitų Lenkijos miestų
susidomėjimo. Paroda kviečiama ir į kitus
miestus. Ieškotinos galimybės darbams
pervežti
Valstybiniame etnografijos muziejuje
Varšuvoje organizuojama Velykinė mugė
sutraukia nepaprastai didelį skaičių
lankytojų. Užmezgus ryšius su muziejumi
pavyko prikalbinti muziejų į kviečiamų
asmenų sąrašą įtraukti ir atstovą iš
Lietuvos. Kadangi Lietuva sulaukė
didelio lankytojų susidomėjimo, kitais
metais muziejus taip pat kviečia atstovą iš
Lietuvos dalyvauti velykinėje mugėje bei
mokymuose.
Paroda eksponuojama žymiajame „Tautų,
kultūrų ir menų centre Paribiai“,
pritraukiančiame daugybę lankytojų ir
turistų. Pristatytas Lietuvos žydų kultūros
paveldas bei kalbėta apie 70-ąsias
Vilniaus geto likvidavimo metines

90 – parodos
atidarymo metu,
50 – parodos
eksponavimo
metu

Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai:
http://www.rp.pl/artykul/1097335.html
http://www.warszawa.pl/Kultura/Wystawy/11,1046
9,2,1,0,0Litewskie_malarstwo_i_rze%C5%BAba.html

1350

Lenkijos žiniasklaida: interviu su atstovais iš
Lietuvos Lenkijos visuomeninės televizijos
programoje „Kurier Warszawski“ 2014-03-30

80
parodos
atidarymo metu,
600 – parodos
eksponavimo
metu

Suorganizuotas
Nacionalinio
M.K.Čiurlionio
dailės
muziejaus
direktoriaus studijinis vizitas į Varšuvą ir
Krokuvą rengiantis kitų metų parodoms.
Užmegzti santykiai su lenkų kultūros ir
meno institucijomis, susitarta dėl kitų
metų parodų
Tradiciniai lietuvių liaudies meno paroda
ir koncertas, organizuojami Atvelykio
proga, pritraukia į Lietuvos kultūros
centrą nepaprastai gausų būrį lankytojų,
kurie domisi ne tik lietuvių liaudies
menu,
tradicijomis,
kulinariniais
gaminiais, bet ir liaudies dainomis bei
šokiais. Daugelis klausia, kada Lietuvos
kultūros centre bus galima mokytis
lietuvių liaudies dainų ir šokių. Noriai yra
perkami lietuvių liaudies meistrų meno
dirbiniai, pristatomi būtent tokiose
parodose

-

Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai, kultūros
institucijų tinklalapiai:
http://pogranicze.sejny.pl/news,629,8_kwietnia_20
14___afisze_getta_wilenskiego___wernisaz_wysta
wy_.html
http://niebywalesuwalki.pl/2014/04/dowod-silyducha-afisze-getta-wilenskiego-w-domupogranicza-w-sejnach-posluchaj/
-

80
parodos
atidarymo metu,
40 – parodos
eksponavimo
metu

Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai:
http://kontynent-warszawa.pl/content-1wydarzenia-10238o_bogach__b%C3%B3stwach_i_stworzeniach_mit
ycznych_dawn.htm
http://przezhistorie.pl/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=704:o-bogach-bostwach-istworzeniach-mitycznych-dawnejlitwy&catid=23:imprezy-historyczne&Itemid=29
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9. Vytauto V. Stanionio
Fotografijos
paroda
„Nuotraukos
dokumentams“ - LR
kultūros atašė

Varšuva,
Fotografų
sąjungos galerija
2014-05-15

Vytautas V. Stanionis,
Gintaras Česonis

10. Paroda „Neregėta
Lietuva“ – LR kultūros
atašė

Plockas, galerija „Dom
Darmstadt“

-

11. Paroda „Poetiniai
dokumentai“, lituanistų
kongresas,
lietuvių
poezijos vakaras, Leonido
Donskio paskaita – LR
kultūros atašė, Vroclavo
universiteto
Lituanistų
klubas
„Labas“,
Kolegium
Europy
Wschodniej

Vroclavas,
Vroclavo
universitetas,
Žemutinės Silezijos kino
centras
2014-05-29

Leonidas Donskis

Paroda sulaukė didelio susidomėjimo.
Dar eksponuojant parodą Varšuvoje, ji
jau buvo pakviesta į Vroclavą. Parodą
atidarė Lenkijos fotomenininkų sąjungos
draugijos narys, profesorius Zbigniewas
Wichlacz, tokių Lenkijos kino meistrų
kaip Krzysztofas Kieslowskis, Piotras
Szulkinas, Robertas Glinskis ir kt.
operatorius. Vytautui V. Stanioniui buvo
negailima pagyros žodžių Šią parodą
Lenkijos fotomenininkų sąjungos taryba
vienbalsiai pasirinko taip pat ir dėl
nepaprastai aukšto estetinio parodos
lygio. Parodos atidarymo metu Lietuvos
fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus
pirmininkui Gintarui Česoniui pavyko
užmegzti
ryšius
su
Varšuvos
fotomenininkų sąjunga, kuri nori tęsti
bendradarbiavimą ir organizuoti Lietuvos
fotomeną pristatančias parodas taip pat ir
ateityje.
Minint Lietuvos ir Lenkijos narystės ES
dešimtmetį pristatyta viena populiariausių
parodų skatinant Europos dieną mininčius
žmones aplankyti Lietuvą. Paroda taip pat
buvo skirta bendradarbiavimo tarp
Mažeikių ir Plocko dvidešimtmečiui
paminėti.
Paroda
„Poetiniai
dokumentai“
eksponuojama jau trečiame Lenkijos
mieste. Paroda pristatyta modernaus
Žemutinės Silezijos kino centro erdvėse,
kur kasdien vyksta kino seansai, o į juos
ateina nemažas skaičius žmonių. Paroda
sulaukė didelio susidomėjimo. Lankytojai
ir ŽS kino centro direkcija bei meno
galerija tikisi tokio paties sėkmingo
bendradarbiavimo su Lietuva ir ateityje.
Parodos atidarymo metu vyko lietuvių
poezijos vakaras, kurio metu žymus
Vroclavo „Lenkų teatro“ aktorius skaitė
lietuvių poetų eilėraščius lenkų kalba.
Leonidas Donskis Vroclavo universitete
skaitė paskaitą, skirtą Lietuvos ir
Lenkijos dešimtmečiui ES paminėti

100 – parodos
atidarymo metu;
500 – parodos
eksponavimo
metu

Lenkijos žiniasklaida, Lietuvos kultūros institucijų
tinklalapiai, socialiniai tinklai:
http://www.kulturalna.warszawa.pl/wydarzenia,1,1
12676,Wystawa_quot%3BVytautas_V_Stanionis_F
otografie_do_dokumentoacu....html?locale=pl_PL
http://polski.naszwybir.pl/zapowiedzi/item/533-15maja-otwarcie-wystawy-fotografii-litewskiegoartysty-vytautasa-v-stanionisa%E2%80%9Efotografie-dodokument%C3%B3w%E2%80%9C
http://ekai.pl/wydarzenia/zapowiedzi/x78457/fotogr
afie-do-dokumentow/
http://oid24.pl/fotografie-do-dokumentow/
http://oid24.pl/fotografie-do-dokumentow/

750

Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai:
http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/innewiadomosci/15222,Piknik-Europejski-i-otwarciesezonu-zeglarskiego-w-Plocku.html
http://www.tp.com.pl/wydarzenia/perfectsymfonicznie-majunia-klubowo.html

100
parodos
atidarymo metu,
3000
parodos
eksponavimo
metu

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, kultūros
institucijų tinklalapiai, socialiniai tinklai
http://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/litwa/
spotkania-wroc%C5%82awsko-wile%C5%84skie
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12. Literatūros sklaidos
projektas:
lietuvių
literatūros
pristatymas,
susitikimas su Herkumi
Kunčiumi – LR kultūros
atašė, Kolegium Europy
Wschodniej

Vroclavas,
Vroclavo
universitetas, Žemutinės
Silezijos kino centras
2014-05-29

Herkus Kunčius

13. Paroda „Kadišas
Lietuvos
medinėms
sinagogoms“
LR
Kultūros
atašė,
„Borussia“

„Mendelshono
namai“,
Olštynas
2013-05-30 – 2014-06-30

-

14. Literatūros sklaidos
projektas:
lietuvių
literatūros
pristatymas,
susitikimas su Herkumi
Kunčiumi - LR Kultūros
atašė, Kolegium Europy
Wschodniej

Poznanės
„Globus“
2014-06-02

15. Lietuvių literatūros
skaitymai
„Reading
Somewhere Else“ – LR
kultūros atašė, EUNIC

Varšuva, įvairios vietos
2014-06-07 – 2014-06-08

knygynas

Herkus Kunčius

-

Skaitytojams
pristatytas
Herkaus
Kunčiaus romanas lenkų kalba „Litwin w
Wilnie“; įvyko susitikimas su Herkumi
Kunčiumi, kurį vedė lenkų literatūros
kritikas ir žurnalistas Wojciechas
Kępinskis, literatūros apdovanojimų
„Angelus“ žiuri narys. Knygos pristatymo
metu parduota keliasdešimt knygos
egzempliorių. Lenkų žurnale „Nowa
Europa Wschodnia“ netrukus pasirodys
knygos recenzija. Herkaus Kunčiaus
knyga pristatyta Vidurio ir Rytų Europos
geriausios metų knygos apdovanojimui
Paroda „Kadišas medinėms Lietuvos
sinagogoms“ keliauja po Lenkiją jau
trečius metus. Neseniai restauruotas
vienas gražiausių pastatų Olštyne –
„Mendelshono namai“ - tai jau šeštoji
parodos eksponavimo vieta. Parodos
atidarymo metu paskaitą apie Lietuvos
sinagogas skaitė buvusi Lenkijos žydų
instituto direktorė, Eleonora Bergman.
Paroda vyksta Lenkijos architektų
sąjungos organizuojamo Architektūros
festivalio metu. Paroda organizuota
bendradarbiaujant su viena žymiausių
Lenkijoje kultūros institucijų - Fondu
„Borussia“.
Naujoji Herkaus Kunčiaus knyga lenkų
kalba pristatyta Poznanėje, mieste, kur
Lietuvos kultūra ir menas viešėjo labai
seniai.
Džiugu,
kad
užmegztas
bendradarbiavimas
su
Poznanės
universitete esančia Baltistikos katedra.
Buvo nupirkta keliasdešimt knygos
egzempliorių
Šio vieno geriausių literatūros sklaidos
projektų metu įvairiose populiariose,
žinomose, „kultinėse“ Varšuvos vietose
buvo skaitoma Herkaus Kunčiaus knyga
„Litwin w Wilnie“, susilaukusi klausytojų
susidomėjimo.
Festivalio
metu
suorganizuotas konkursas apie lietuvių
literatūrą, išdalinti prizai – Herkaus
Kunčiaus romanas „Lietuvis Vilniuje“
lenkų kalba.

50

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
kultūros institucijų tinklalapiai:
http://angelus.com.pl/2014/06/litewski-desant/
http://www.radiownet.pl/publikacje/stosunkipolsko-litewskie-bilans-dwoch-dekad
http://rodm-wroclaw.pl/kongres-lituanistow/
http://cyfroteka.pl/ebooki/Litwin_w_Wilnieebook/p0202284i020

500

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
kultūros institucijų tinklalapiai:
http://www.borussia.pl/index.php?p=stekst&bckid=
4&id=a5385ae5fe0803
http://www.borussia.pl/index.php?p=stekst&bckid=
4&id=a538c850dd16ed
http://kultura.wm.pl/205466,Kadisz-dla-litewskichdrewnianych-synagog.html#axzz36ncujerd

30

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
kultūros institucijų tinklalapiai:
https://www.facebook.com/events/8457080721240
67/?ref=22

300

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, tinklalapiai,
blogai, socialiniai tinklai:
http://www.nck.pl/artykuly/101725-czytamy-gdzieindziej-7--zapraszamy-na-czerwcowy-spacerliteracki.html
http://strefasingla.pl/wydarzenie/czytamy-gdzieindziej-7-literacki-spacer-po-zoliborzu/3959

9
Gailiaus
paroda,
–
LR

Lietuvos kultūros centras,
Varšuva
2014-06-26 – 2014-08-14

Edvidas Žukas, Rolandas
Rastauskas,
Dmitrijus
Golovanovas, Arkadijus
Gotesmanas

Parodoje pristatyta lietuvių emigracijos
atstovo dailininko Prano Gailiaus paroda.
Parodos lankytojams papasakota apie
lietuvių pokario emigraciją, jos priežastis,
emigracinį lietuvių meną ir kūrybą.
Parodos atidarymo metu Lietuvos
nacionalinės premijos laureatas Rolandas
Rastauskas,
pianistas
Dmitrijus
Golovanovas ir perkusistas Arkadijus
Gotesmanas
atliko
muzikinį-poetinį
performansą, skirtą Pranui Gailiui.

80

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
kultūros institucijų tinklalapiai:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-07-07prano-gailiaus-paroda-eserio-norasvarsuvoje/119510
http://kontynent-warszawa.pl/content-1wydarzenia-10332otwarcie_wystawy_pranasa_gailiusa___litewskiego
_ma-36.htm

17. Lietuvių liaudies
sakralinės
skulptūros
paroda – LR kultūros
atašė

Valstybinis etnografijos
muziejus Varšuvoje
2014-06-30 – 2014-09-30

Violeta Juškutė, Vaidilutė
Brazauskaitė,
Gražina
Petraitienė

2013 m. baigėsi daugiau nei metus trukęs
generalinis
Valstybinio
etnografijos
muziejaus pastato remontas ir ekspozicijų
salių erdvės rekonstrukcija. Šiuo metu
Valstybinis etnografijos muziejus yra
vienas gausiausiai lankomų muziejų
Varšuvoje, vykdančių taip pat ir daug
lankytojų pritraukiančią edukacinę bei
interdisciplininę veiklą.
Pristatyta lietuvių liaudies sakralinė
skulptūra, duoti interviu Lenkijos radijui
ir televizijai, paroda bus eksponuojama
per visą vasarą.
Po parodos „Senoji lietuvių liaudies
sakralinė
skulptūra“
eksponavimo
Varšuvoje šią parodą, lydimą į UNESCO
nematerialaus kultūros paveldo sąrašą
įrašytų lietuvių kryždirbystės tradicijų bei
lietuvių polifoninių dainų pristatymo,
ketinama eksponuoti taip pat ir kituose
Lenkijos miestuose.
Duoti interviu Lenkijos televizijai ir
radijui. Įvyko kelios parodą lydinčios
paskaitos

2454

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
kultūros institucijų tinklalapiai:
http://www.ethnomuseum.pl/wystawyczasowe/429-wystawa-rzezba-sakralna-w-dawnejlitewskiej-sztuce-ludowej

16.
Prano
tapybos
performansas
kultūros atašė
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18. Vytauto V. Stanionio
fotografijų
paroda
„Nuotraukos
dokumentams“

Žemutinės
Silezijos
fotografijos
galerija
„Domek
Romanski“
Vroclave
2014-07-03 – 2014-07-26

Vytautas V. Stanionis,
Ieva Meilutė-Svinkūnienė

Paroda po jos parodymo Varšuvoje tapo
labai populiari ir yra kviečiama į daugelį
Lenkijos miestų. Vroclave jos parodymas
buvo itin svarbus dėl artimo Vroclavo
gyventojams istorinio parodos konteksto.
Paroda itin palankiai įvertinta dėl jos
nepaprastai aukšto estetinio lygio ir buvo
gausiai lankoma bei susilaukė didžiulio
kritikos dėmesio.

500

19. Literatūros sklaidos
projektas:
Viktorijos
Daujotytės ir Mindaugo
Kvietkausko
knygos
„Lietuviški
Česlovo
Milošo
kontekstai“
pristatymas – LR kultūros
atašė

Krasnogrūdos dvaras
2014-08-13

Mindaugas Kvietkauskas

100

20. Literatūros sklaidos
projektas,
Herkaus
Kunčiaus knygos „Litwin
w Wilnie pristatymas –
LR kultūros atašė

Miesto kultūros institutas
Gdanske
2014-09-04

Renginio, skirto 10-osioms Česlovo
Milošo mirties metinėms metu buvo
pristatyta į lenkų kalbą išversta Viktorijos
Daujotytės ir Mindaugo Kvietkausko
knyga „Litewskie konteksty Czeslawa
Milosza“. Knyga susilaukė nemažo
susidomėjimo, knygos pristatymo metu
parduota per 30 knygos egzempliorių. Tai
puikus Lietuvos kultūros institucijų jau
kelintus
metus
trunkančio
bendradarbiavimo su Paribių fondu ir
kitomis lenkų kultūros institucijomis
(tokiomis kaip „Instytut Ksiazki“)
pavyzdys.
Pristatyta Herkaus Kunčiaus lenkų k.
išleista knyga „Litwin w Wilnie“. Knygos
pristatymas įtrauktas į „Vilniaus dienų
Gdanske“ programą susilaukė publikos
susidomėjimo.
Tai
yra
pirmasis
šiuolaikinis lietuvių romanas, pristatytas
Gdanske per pastaruosius keliasdešimt
metų. Autorių filmavo Lenkijos televizija,
autorius davė interviu Lenkijos radijui

Herkus Kunčius

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida:
https://www.youtube.com/watch?v=JURYtgJQEU
U
https://www.facebook.com/events/1436975176568
713/?ref=22
http://news.o.pl/2014/07/19/vytuatas-stanionisfotografie-do-dokumentow-dcf-domek-romanskiwroclaw/
http://www.kamane.lt/eng/News/2014year/July/Photography/Exhibition-of-Vytautas-V.Stanionis-Photos-for-Documents.-Seirijai.-1946-inWroclaw
http://kulturaonline.pl/wydarzenia/wroclaw/dolnosl
askie_centrum_fotografii_domek_romanski/e48179
Lenkijos žiniasklaida ir socialiniai tinklai:
http://pogranicze.sejny.pl/viktorija_daujotyt___min
daugas_kvietkauskas_____litewskie_konteksty_cze
slawa_milosza,2-1,14386.html
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnos
ci,31617,pamietanie-milosza.html

60

Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida bei socialiniai
tinklai:
http://wyborcza.pl/magazyn/1,140258,16547582,A
dam_Michnik_poleca__Litwin_w_Wilnie.html
http://www.gdansk.pl/kultura?id=19472
http://www.radiogdansk.pl/index.php/kalendariumimprez/wydarzenie/2774-spotkanie-autorskie-zherkusem-kunciusem.html
http://www.wilnowgdansku.pl/2014/08/herkuskuncius-litwin-w-wilnie/
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/herkus-kunciusw-gdansku
http://angelus.com.pl/2014/07/kepinski-okunciusie-w-gazecie-wyborczej/
http://www.laznia.pl/mainart,138,festiwalu_wilno_
w_gdansku.html
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21. Paroda „Lietuvos
dvarai“ – LR kultūros
atašė

Varmijos ir Mozūrijos
filharmonijos galerija
2014-09-12 – 2014-10-12

-

22. Paroda „Keliaujančios
raidės“ Baltų vienybės
dienos proga – LR
kultūros atašė

Lietuvos kultūros centras
Varšuvoje
2014-09-22

Aurimas
Gaižauskas,
Dovilė
Gaižauskienė,
Saulius Jurašius

23. Studijinis LGGRTC
istoriko Arūno Bubnio
vizitas – LR kultūros
atašė

Lenkijos žydų istorijos
muziejus
2014-09-24 – 2014-09-26

Arūnas Bubnys

24. Paroda „Poetiniai
dokumentai“
–
LR
kultūros atašė, centras
„Paribiai“

Seinai, Centras „Menų,
kultūrų, tautų paribiai“
2014-10-10 – 2014-12-31

Eugenijus
Ališanka,
Marius Burokas, Vladas
Braziūnas, Antanas A.
Jonynas,
Sigitas
Parulskis,
Kornelijus
Platelis, Irena Aleksaitė,
Kazys Uzdila

LR URM paruošta paroda „Lietuvos
dvarai“ pristatyta Varmijos ir Mozūrijos
regione, kur dvarų kultūros tema yra itin
aktuali ir visada susilaukia nemažo
susidomėjimo
Paroda Baltų vienybės dienos proga – tai
tradicinė paroda Lietuvos ambasadoje
Lenkijoje. Šiais metais pristatyta lietuvių
ir latvių bei Baltijos šalių menininkų
tipografijos darbų paroda.

700

http://www.filharmonia.olsztyn.pl/aktualnosci/252/
wystawa-fotografii-%E2%80%9Edworylitewskie%E2%80%9C

90

Studijinis Lietuvos istoriko vizitas
Varšuvoje
buvo
suorganizuotas
įgyvendinant Lietuvos ir Lenkijos
kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų
grupės VIII posėdžio protokolą. Vizito
metu lietuvių istorikas susitiko su
muziejaus Varšuvoje direktoriumi ir
kitais atsakingais asmenimis bei apžiūrėjo
Lenkijos žydų istorijos muziejaus
pastovios ekspozicijos dalį, skirtą Panerių
temai. Po lietuvių istoriko vizito
muziejaus direkcijai buvo pateiktos
pastabos ir pasiūlymai dėl Panerių
tragedijai skirtos ekspozicijos dalies
formuluočių pataisymo.
Tai jau ketvirtoji Lenkijoje „Poetinių
dokumentų“ paroda, kuri yra gausiai ir su
malonumu lankoma publikos. Paroda
labai dėkinga jungti ją su kitomis meno
formomis. Parodą aplankė ir lietuvių
mažumos
bendruomenė,
gyvenanti
Lenkijos šiaurėje

-

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai:
http://punskas.pl/keliaujancios-raides/
http://kontynent-warszawa.pl/content-1wydarzenia-10663dzie%C5%84_jedno%C5%9Bci_ba%C5%82t%C3
%B3w___poniedzia%C5%82ek_.htm
http://www.globtroter.info/wydarzenia/2060-dzienjednosci-baltow
http://www.kurier365.pl/globtroter/dzie%C5%84jedno%C5%9Bci-ba%C5%82tow.html
-

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai:
http://pogranicze.sejny.pl/news,728,10_pazdziernik
a_godz_1700___poetyckie_dokumenty_wernisaz_f
oto.html
http://youtu.be/Etdc7KfvG4U
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25. Literatūros sklaidos
projektas:
Lietuvių
poezijos vakaras – LR
kultūros atašė

Seinai, „Menų, tautų,
kultūrų centras Paribiai“
2014-10-10

Eugenijus
Ališanka,
Marius Burokas, Vladas
Braziūnas, Antanas A.
Jonynas,
Sigitas
Parulskis,
Kornelijus
Platelis, Irena Aleksaitė,
Kazys Uzdila

26. Lietuvių iliustratorių
paroda
ir
kūrybinės
dirbtuvės - festivalis

Gdanskas,
Baltyckie
Centrum Kultury
2014-10-17-19

Sigutė
Chlebinskaitė,
Marius Jonutis ir Rimas
Driežis

27. Vytauto V. Stanionio
paroda
„Nuotraukos
dokumentams“ – LR
kultūros atašė

Varmijos ir Mozūrijos
filharmonijos galerija
2014-10-17 – 2014-11-17
Olštyno vaivadijos viešoji
biblioteka
2014-11-19 – 2014-12-05

-

28.
Studijinis
Nacionalinio
M.K.Čiurlionio
dailės
muziejaus
delegacijos
vizitas – LR kultūros
atašė

Krokuva
2014-10-20-23

Osvaldas Daugelis, MKČ
kuratoriai

Suorganizavus
parodą
„Poetiniai
dokumentai“ įvyko lietuvių poezijos
vakaras, kuriame lietuvių poetų eilės
buvo skaitomos lietuvių ir lenkų
kalbomis. Vakare dalyvavo lenkai ir
vietos lietuviai. Tarp vakaro svečių buvo
ir lenkų leidėjai, kurie buvo supažindinti
su projektu „Lietuvių poezijos XX am.
antologija“. Lenkų leidėjams taip pat
buvo pristatyta lietuvių poezija bei
išdalintas parodos katalogas su lietuvių
poetų eilėmis lenkų kalba.
Pristatyti lietuvių iliustratorių kūriniai
bendroje Baltijos šalių iliustratorių
parodoje. Po itin sėkmingų lietuvių
iliustratorių suorganizuotų kūrybinių
dirbtuvių vaikams praėjusiais metais,
lietuviams ir šiais, teatrui skirtais metais
buvo patikėtas taip pat ir kūrybinių
iliustracijos dirbtuvių pravedimas
Populiari paroda pristatyta Olštyno
miesto ir regiono gyventojams

60

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai
http://pogranicze.sejny.pl/9_13_x_2014_sejmik_lit
eracki,7-1,14466.html
http://www.llvs.lt/?item=796&lang=lt
http://www.pogranicze.sejny.pl/literat__ros_seimeli
s_2014_rugpj__cio_10_12_krasnagr__da,16841,14505.html

300

Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai, kultūros
institucijų tinklalapiai ir blogai:
http://baltyckiespotkaniailustratorow.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Ba%C5%82tycki
e-SpotkaniaIlustrator%C3%B3w/1527705377463559
http://www.trojmiasto.pl/baltyckie-spotkaniailustratorow
Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai, kultūros
institucijų tinklalapiai

Nacionalinio
M.K.Čiurlionio
dailės
muziejaus kuratoriai aptarė M. K.
Čiurlionio darbų eksponavimo 2015 m.
Krokuvoje klausimus. Vizito metu taip
pat vyko Osvaldo Daugelio ir muziejaus
kuratorių susitikimai su įvairių Krokuvos
kultūros
institucijų
vadovais
bei
kuratoriai.

-

1000

-
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29. Literatūros sklaidos
projektas: Lietuvos PEN
centro vizitas, lietuvių
poezijos vakaras, Herkaus
Kunčiaus romano lenkų
kalba pristatymas – LR
kultūros atašė, Lenkijos
PEN klubas, Lietuvos
PEN centras

Varšuva
2014-11-17
2014-11-18

30. Literatūros sklaidos
projektas,
koncertas:
Herkaus Kunčiaus knygos
lenkų kalba pristatymas –
LR
kultūros
atašė,
literatūros
festivalis
„Lodzėje“

Lodzės
festivalis
2014-11-30

31. Vytauto V. Stanionio
fotografijų
paroda
„Nuotraukos
dokumentams“ – LR
kultūros atašė, Malgorzata
Gierltowska,
teatro
„Studio“ galerija

Varšuvos Teatr STUDIO
galerija
2014-12-09

Eugenijus
Antanas A.
Alvydas
Gintaras
Laimantas
Herkus Kunčius

literatūros

Ališanka,
Jonynas,
Šlepikas,
Bleizgys,
Jonušys,

Herkus Kunčius, Sigutė
Trimakaitė

-

Jau trečius metus vykstantis nepaprastai
vertingas Lietuvos PEN centro ir
Lenkijos PEN klubo bendradarbiavimas
padeda užmegzti ir palaikyti labai gerus
santykius tarp lietuvių ir lenkų rašytojų ir
vertėjų. Vienus metus Lenkijoje, kitus –
Lietuvoje organizuojami susitikimai
duoda
apčiuopiamų
ir
konkrečių
bendradarbiavimo rezultatų: pritraukia
garsiausius lenkų visuomenės veikėjus,
poetus, rašytojus, leidėjus, žurnalistus,
padeda
užmegzti
santykius
su
žiniasklaidos atstovais, tartis dėl knygų
leidimo ir pan.
Lietuvių autoriaus pavardė buvo minima
žymiausių Europos rašytojų kontekste.
Susitikimą su lietuvių rašytoju vedė
žymus Lodzės universiteto profesorius,
susitikime dalyvavo lenkų poetai ir
rašytojai bei leidėjai, o taip pat rašytojai
iš užsienio valstybių. Susitikimas plačiai
pristatytas
socialiniuose
tinkluose,
kultūros institucijų tinklalapiuose
Per metus tai jau ketvirtoji Lenkijoje ir
antroji Varšuvoje Vytauto V. Stanionio
paroda, kuri yra labai noriai kviečiama į
įvairių Lenkijos miestų muziejus ir
galerijas. Šį kartą nuspręsta parodą
parodyti Varšuvos teatro „Studio“
galerijoje, kadangi parodą pamatys
kiekvienas ateinantis į labai populiaraus
teatro Varšuvoje spektaklį žiūrovas.

Per
tris
susitikimus
350

Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai, kultūros
institucijų tinklalapiai:
http://muzeumliteratury.pl/wieczor-poezjilitewskiej/
https://www.facebook.com/Punskaspl/posts/729497
840476447
https://www.facebook.com/pages/Spotkaniapolskolitewskie/226625344034447?sk=timeline&ref=pag
e_internal

48

Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai, blogai,
kultūros institucijų tinklalapiai:
http://angelus.com.pl/2014/11/herkus-kuncius-wlodzi/
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/viii_festiwal_
puls_literatury_w_lodzi_318358.html
https://m2.facebook.com/profile.php?v=events&id=
161262930568921

40 – parodos
atidarymo metu.
Paroda ką tik
pradėta
eksponuoti

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
kultūros institucijų tinklalapiai:
http://www.polskieradio.pl/130/2789/Artykul/1320
409,Fotografia-zbliza-narod-litewski-i-polski
http://teatrstudio.pl/o-studio/galeria-studio/
https://www.facebook.com/studio.teatr/timeline

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
Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
žiūrovų,
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų kopijos
klausytojų,
el. formatu
lankytojų skaičius
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1.Paroda „Kito kitas“ –
koordinuotas projektas,
tarpininkavimas rengiant
projektą, teikta ir skleista
informacija apie projektą

Galerija
„Zajezdnia“,
M.SklodowskosCurie universitetas
Liubline

Galerija
„Zajezdnia“,
Liublinas
2014-01-09
2014-01-21

Remigijus
Venckus

Lenkijos rytinio regiono, kuriame
Lietuvos menas pristatomas itin retai,
gyventojams pristatyta šiuolaikinio
Lietuvos
menininko
paroda;
užmegztas bendradarbiavimas su
viena įdomiausių Liublino meno
galerijų.

150

2.Petro Geniušo koncertas
– dalyvauta renginyje,
tarpininkauta
rengiant
projektą,
skleista
informacija apie koncertą
ir apdovanojimą Vilniaus
senųjų
Rasų kapinių
restauravimo komitetui

Kronenbergo fondas

Karalių rūmai
Varšuvoje
2014-02-06

Petras Geniušas

800

3.Lietuvių
kamerinės
muzikos koncertas
Vroclavo
muzikos
akademija
–
skleista
informacija apie projektą

Vroclavo Muzikos
akademija

Vroclavas,
Vroclavo
muzikos
akademija
2014-02-26

Rimantas
Armonas,
Uss

Vieno prestižiškiausių ir garbingiausių
Lenkijoje apdovanojimų įteikimo
metu koncertavo Petras Geniušas,
atlikęs Čiurlionio ir Šopeno kūrinius.
Lenkijos Prezidento perskaitytame
laiške akcentuotas bendradarbiavimas
su Lietuva ir Lietuvos kultūros bei
paveldo
institucijomis,
aktyviai
prisidedančios prie bendro Rasų
kapinių paminklų restauravimo
Koncerto
metu
atlikti lietuvių
šiuolaikinių kompozitorių kūriniai;
užmegztas
ir
toliau
tęsiamas
bendradarbiavimas
su
Vroclavo
miestu, kuris 2016 m. bus Europos
kultūros sostinė

4.Luko Geniušo koncertas
festivalyje
„Chopin,
Koncerty urodzinowe“ –
LR
kultūros
atašė
dalyvavo
renginyje,
skleidė informaciją apie
koncertą, buvo susitikusi
su festivalio rengėjais dėl
Lietuvos
atstovų
dalyvavimo kitų metų
festivalyje

Stowarzyszenie
„Smolna“

Varšuva
2014-03-01

Lukas Geniušas

Viena
geriausių
nevyriausybinių
organizacijų jau penktus metus
organizuoja
neformalų
Chopino
gimtadienio paminėjimą, kviesdama į
koncertus neįprastose vietose. Šiais
metais festivalyje sutiko dalyvauti
Lukas Geniušas, kuris koncertavo
drauge su vienu žymiausių lenkų
kvartetų „Wieniawskio kvartetu“

300

Irena

400

Tinklalapiai, socialiniai tinklai, Lietuvos ir
Lenkijos žiniasklaida:
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/men
otyrininkas-remigijus-venckus-lenkijoje-pristatysvyru-aktus-29-396541
http://miernikteatru.blogspot.com/2014/01/dialogitozsamosci-fotografieremigijus.html#!/2014/01/dialogi-tozsamoscifotografie-remigijus.html
http://umcs.pl/pl/aktualnosci,51,status-inversusdialogi-tozsamosci,7942.chtm
http://literaturairmenas.lt/naujienos?start=210
Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaidoje, tinklalapiuose,
socialiniuose tinkluose:
http://www.citibank.com/poland/kronenberg/polish/
6162.htm
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/nagroda-improf-gieysztora-wreczona

Informacija Lenkijos žiniasklaidoje, kultūros
institucijų tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose:
http://www.amuz.wroc.pl/pl/archiwum_offline/364/
1/p/2
http://mxl.lt/lt/news/view/1371?ref=%2Flt%2Fnew
s%2F80%3FPHPSESSID%3D64e86b0b45750ff45
31da251500a4c25&PHPSESSID=64e86b0b45750f
f4531da251500a4c25
Informacija Lenkijos žiniasklaidoje, kultūros
institucijų tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose:
http://chopin.smolna.org/?page_id=911
http://www.kulturalna.warszawa.pl/events,1,10623
4,Lukas_Geniuscaron%3Bas_with_Wieniawski_Q
uartet_%2B_Andrzej_Jagod....html?locale=en_GB
http://wyborcza.pl/1,75475,15491775,Fryderyk_Ch
opin_i_jego_najdluzsze_urodziny__Co_zaplanowa
no_.html
http://regionalna.tvp.pl/14111243/blizej-chopinaczyli-koncerty-urodzinowe-w-stolicy
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5. Taraso Ševčenkos
poezijos lietuvių kalba
skaitymai – dalyvauta
renginyje,
tarpininkavimas rengiant
projektą,
skleidžiant
informaciją apie projektą,
skaityta
Ševčenkos
poezija lietuvių kalba
6. Paroda „Susitikimas.
Pavogta praeitis“ - LR
kultūros atašė skleidė
informaciją apie projektą

Taraso Ševčenkos
paminklas,
Collegium Civitas,
Varšuva
LR kultūros ataė

Varšuva
2014-03-09
2014-03-10

-

Šiuolaikinio meno
centras „Laznia“

Gdanskas
2014-03-28 –
2014-04-27

Kristina
Inčiūraitė
menininkių grupė
„Cooltūristės“

7. LNSO koncertas – LR
kultūros atašė dalyvavo
renginyje,
pasakė
sveikinimo kalbą, susitiko
su orkestro vadovais,
atlikėjais, LR garbės
konsulu, miesto ir regiono
valdžia, su kuria aptarė
tolesnį bendradarbiavimą,
skleidė informaciją apie
projektą, prisidėjo prie
priėmimo organizavimo

Baltijos
muzikos ir
festivalis
„Probaltica“

Torūnė
2014-05-01

LNSO,
Juozas
Domarkas,
Vilhelmas
Čepinskis

šalių
meno

Minint Taraso Ševčenkos 200 gimimo
metines įvykių Ukrainoje kontekste
dviejuose renginiuose (vienas jų
oficialus, kitas – organizuotas
nevyriausybinės
organizacijos)
pristatyti
lietuviškieji
Taraso
Ševčenkos
vertimai,
ukrainiečių
mažumos
Lietuvoje
kultūrinis
paveldas
Gdansko Šiuolaikinio meno centras
yra viena geriausiai su Lietuvos
kuratoriais
bendradarbiaujančių
kultūros ir meno institucijų Lenkijoje.
Gdanske
dažnai
pristatomos
šiuolaikinio Lietuvos meno aktualijos.
Baltijos šalių muzikos ir meno
festivalis Torūnėje gegužės 1 d.
iškilmingai pradėtas specialiai maestro
Juozo Domarko diriguojamo Lietuvos
nacionalinio simfoninio orkestro ir
smuikininko Vilhelmo Čepinskio
koncertu pabrėžiant Lietuvos ir
Lenkijos
draugystę
bei
bendradarbiavimą tapus ES narėmis.
LNSO koncertas ne tik pradeda vieną
žymiausių Lenkijoje, jau 21-ąjį
Torūnėje vykstantį ir plačiai Baltijos
šalių regiono muziką ir meną
pristatantį festivalį, bet ir yra
skiriamas 10-osios Lenkijos bei
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje
metinėms
paminėti.
LNSO
ir
Vilhelmo
Čepinskio
koncerto
programoje Vytauto V. Barkausko,
Maxo Brucho ir Piotro Čaikovskio
kūriniai, kuriuos atlikdamas Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras taip
pat mini ir maestro Juozo Domarko
50-ąjį
vadovavimo
Lietuvos
nacionaliniam simfoniniam orkestrui
jubiliejų. Domarką festivalis pagerbia
įteikdamas
jam
specialų
apdovanojimą. Koncertas labai gerai
priimtas klausytojų. Orkestras ir
solistas grojo tiesiog puikiai.

200

Lenkijos socialiniai tinklai, blogai, kultūros
institucijų tinklalapiai:
https://picasaweb.google.com/11352848742389190
7916/SzewczenkoWWarszawie?authuser=0&authk
ey=Gv1sRgCPm-3O7bxaOLVQ&feat=directlink

450

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
tinklalapiai:
http://radiogdansk.pl/index.php/kalendariumimprez/wydarzenie/2062-spotkanie-skradzionaprzeszlosc-wystawa.html

500

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai:
http://www.torun.pl/pl/21-festiwal-probaltica
http://naklonadnotecia.naszemiasto.pl/tag/litewskanarodowa-orkiestra-torun.html
http://torun.gazeta.pl/torun/1,35574,15882367,Prob
altica_swietuje_nasze_wejscie_do_Europy.html

16
8.
Tarptautinis
kaimynystės
forumas,
parodos,
koncertas,
paskaita apie Lietuvos
žydų paveldą, knygos
„Szlak wieszcza“ apie
Antaną Baranauską lenkų
kalba pristatymas – LR
kultūros atašė koordinavo
projektą,
dalyvavo
renginyje,
tarpininkavo
rengiant renginį, skleidė
informaciją apie projektą

Fondas „Paribiai“,
LR
konsulatas
Seinuose,
LR
kultūros atašė

Seinai,
Krasnogrūda
2014-05-03 –
2014-05-04

Lietuvos
istorikai, Egidijus
Aleksandravičius,
Aloyzas
Stasiulevičius,
Gediminas
Dalinkevičius,
Simonas Bušma

9. Literatūros sklaidos
projektas:
Mindaugo
Kvietkausko
knygos
„Polifonia literatury w
Wilnie okresu wczesnego
modernizmu 1904-1915“
pristatymas,
paskaita,
susitikimas su studentais
– tarpininkauta rengiant
renginį,
skleista
informacija apie projektą
10. Nekrošiaus spektaklis
– LR kultūros atašė
skleidė
informaciją,
anksčiau
festivalio
direkcijai
pristatė
ir
rekomendavo
Lietuvos
teatrų spektaklius

Poznanės Adomo
Mickevičiaus
universiteto
filologijos fakultetas

Poznanė
2014-05-15

Mindaugas
Kvietkauskas

Tarptautinis teatro
festivalis „Kontakt“

Torūnė
2014-05-24

Meno fortas

Lietuvos kultūrai skirtų renginių
Seinuose ir Krasnogrūdoje programoje
yra ir Aloyzo Stasiulevičiaus darbų
paroda „Vilnius: tarp sacrum ir
profanum“, Gedimino Dalinkevičiaus
(smuikas) ir Simono Bušmos (gitara)
koncertas, Valstybinio Vilniaus Gaono
žydų muziejas parengta „Vilniaus geto
afišų“
paroda
bei
Egidijaus
Aleksandravičiaus knygos „Antanas
Baranauskas. Giesmininko kelias“,
kuri jau prieš kelerius metus buvo
išversta į lenkų kalbą, bet tik šiais
metais leidyklai „Pogranicze“ pavyko
ją išleisti, pristatymas
Lenkijos akademinei visuomenei,
kuriai labai stinga mokslinių lietuvių
autorių darbų iš Lietuvos kultūros ir
literatūros srities, pristatyta Mindaugo
Kvietkausko knyga apie lietuviškąjį
Vilnių

60

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
tinklalapiai:
http://pogranicze.sejny.pl/3_4_maja_2014___sasied
zkie_forum_dialogu____litwa_____polska_____eu
ropa____,805-1,14236.html

60

Lietuvos ir Lenkijos socialiniai tinklai, institucijų
tinklalapiai:
http://polonistyka.amu.edu.pl/ifp/ifp/kronikainstytutowa
https://www.facebook.com/rsswfpik/map?activecat
egory=Zdj%C4%99cia&session_id=1333986591&f
ilter=1

Eimunto
Nekrošiaus
spektaklis
„Dieviškoji komedija“ pradėjo vieną
žymiausių teatro festivalių ne tik
Lenkijoje, bet ir visoje Europoje

600

Plačiai Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida, socialiniai
tinklai, blogai, kultūros institucijų tinklalapiai:
http://www.blog.pl/blogjacekrzysztof_blog_onet_pl/2014/05/25/la-divinacommedia-po-litewsku/#.U4HYkMrc-ck.facebook
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/183874,druk.html
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID
=/20140526/TORUN01/140529348
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11. OKT spektakliai – LR
kultūros atašė skleidė
informaciją,
anksčiau
festivalio
direkcijai
pristatė ir rekomendavo
Lietuvos
teatrų
spektaklius,
dalyvavo
spektaklių
peržiūrose,
vertė susitikimų metu,
susitiko su aktoriais,
režisieriumi, LR garbės
konsulu
Torūnėje,
festivalio direkcija, su
kuria aptarė tolesnio
bendradarbiavimo
klausimus
12.
VDA
profesorės
Aušros
Lisauskienės
dalyvavimas mokslinėje
konferencijoje
–
LR
kultūros atašė koordinavo
projektą,
skleidė
informaciją

Tarptautinis teatro
festivalis „Kontakt“

13. Tarptautinis tapybos ir
skulptūros pleneras bei
paroda - LR kultūros atašė
koordinavo
projektą,
skleidė informaciją apie
projektą

Varmijos
Mozūrijos
vaivadijos
savivaldybė

Festivalis MOTYF

ir

Torūnė
2014-05-27
2014-05-28

OKT aktoriai ir
režisierius

„Kontakto“
festivalio
žiūrovams
pristatytas naujas Oskaro Koršunovo
teatro spektaklis, kuris festivalyje
parodytas net du kartus. Oskaras
Koršuvonas apdovanotas geriausio
režisieriaus prizu, Rasa Samuolytė –
geriausios aktorės prizu, Nedzinskas –
geriausio jaunojo menininko prizu.
Puikios
recenzijos
Lenkijos
žiniasklaidoje

800

300
Informacija apie
KM
ir
LR
Ambasadą
paramą
įgalinant atstovo
iš
Lietuvos
dalyvavimą
konferencijoje
pasirodė visose
konferencijos
leidiniuose
700

Varšuva
2014-05-29 –
2014-06-02

Aušra
Lisauskienė

Lietuvos atstovas dalyvavo svarbioje
tarptautinėje konferencijoje, kurioje
skaitė pranešimą. Užmezgė kontaktus
su akademinės Lenkijos visuomenės
atstovais, aptarė būsimus lietuvių ir
lenkų akademinės bendruomenės ir
kūrėjų bendradarbiavimo projektus

Sorkwity
2014-06-03 –
2014-06-10

Ričardas
Zdanavičius,
Raimundas
Majauskas,
Sigitas Straigis,
Maruis
Petrauskas

Tarptautiniame dailininkų ir skulptorių
plenere dalyvavo skulptoriai ir
dailininkai iš Lietuvos, Lenkijos,
Vokietijos ir Ukrainos. Užmegzti
kontaktai, vystomi bendri projektai.
Po plenero suorganizuota meno darbų
paroda, kurioje taip pat pristatyti ir
Lietuvos menininkų darbai

Plačiai Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida,
tinklalapiai, socialiniai tinklai:
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/quotmewaquotoskarasa-korsunovasa-nagrodzona-w-toruniu
http://tygodnik.onet.pl/wwwylacznie/w-toruniuwygral-spektakl-o-wykorzystywaniu-dzieci-wirlandii/h0h4w
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/183874,druk.html

Lenkijos socialiniai tinklai, kultūros institucijų
tinklalapiai

Lenkijos žiniasklaida, Lenkijos ir Lietuvos kultūros
institucijų tinklalapiai, socialiniai tinklai:
http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Mi%C4%
99dzynarodowy_Plener_MalarskoRze%C5%BAbiarski_w_Sorkwitach_-_2014
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14. Jaunųjų Lietuvos
menininkų tapybos darbų
paroda „THE OTHER
THINKING“
LR
kultūros atašė dalyvavo
renginyje,
pristatė
Lietuvos
menininkus,
skleidė informaciją apie
projektą

Galerija „Stalowa“

Varšuva,
galerija
„Stalowa“
2014-06-06

Jonas Gasiūnas,
Eugenijus
Nalevaika,
Konstantinas
Gaitanži,
Ainė
Jacytė,
Žydrija
Janušaitė, Jonas
Jurčikas, Jolanta
Kyzikaitė, Petras
Lincevičius,
Povilas
Ramanauskas,
Rosanda
Sorakaitė,
Gabrielė
Tamoliūnaitė,
Eglė Ulčickaitė,
Alma Veiverytė

15. Džiazo koncertas - LR
kultūros atašė koordinavo
projektą,
tarpininkavo
rengiant
projektą,
dalyvavo
renginyje,
aptarė su organizatoriais
tolesnio
bendradarbiavimo taip pat
ir šioje srityje galimybes
16. Šiuolaikinio šokio
teatro „Aura“ spektaklis
„Melancholijos dėžutė“
festivalyje Zawirowanie LR kultūros atašė skleidė
informaciją apie projektą,
aptarė
būsimuosius
projektus

Festivalis Warsaw
Lindy
Hop
Exchange,
LR
kultūros atašė

Varšuva
„Fabryka
Trziny“
2014-06-21

Mindaugas
Bikauskas,
Marius Zaremba,
Gediminas
Stepanavičius,
Dominykas
Vyšniauskas,
Dangiras Bugas

Tarptautinis
modernaus
festivalis

Varšuva
2014-06-26

Šokio
teatro
„Aura“ šokėjai

šokio

Parodos kuratoriai Giedrė Legotaitė,
Airida Rekštytė ir Arvydas Žalpys
parodai atrinko vienuolikos Lietuvos
jaunųjų tapytojų darbus.
Paroda,
kurioje eksponuojami Konstantino
Gaitanži, Ainės Jacytės, Žydrijos
Janušaitės, Jono Jurčiko, Jolantos
Kyzikaitės, Petro Lincevičiaus, Povilo
Ramanausko, Rosandos Sorakaitės,
Gabrielės
Tamoliūnaitės,
Eglės
Ulčickaitės, Almos Veiverytės darbai tai vienas puikiausių lietuvių ir lenkų
dailininkų, kuratorių ir privačių
galerijų bendradarbiavimo pavyzdžių.
Tuo metu, kai Kauno galerijoje „Meno
forma“
vyko
žymaus
lenkų
kuratoriaus Krzysztofo Stanislawskio
kuruotos lenkų jaunųjų tapytojų
parodos finisažas, Varšuvoje buvo
atidaryta jaunųjų menininkų iš
Lietuvos paroda.
Viename vasaros festivalių, skirtame
svingui,
pristatytas
lietuviškasis
svinguojantis džiazas, svingo šokių
konkurse dalyvavo šokėjai iš Lietuvos

100

Lenkijos žiniasklaida, Lenkijos ir Lietuvos kultūros
institucijų tinklalapiai, socialiniai tinklai:
http://www.artinfo.pl/?pid=events&sp=list&id=205
91&lng=1
http://issuu.com/galeriastalowa/docs/13_czerwca_g
azeta_finansowa
http://news.o.pl/2014/06/12/the-other-thinkingmlode-malarstwo-litewskie-galeria-stalowawarszawa/
http://kultura.gazeta.pl/kultura/1,114628,15090996,
Mlodzi_malarze_na_Stalowej.html

400

Lietuvos ir Lenkijos kultūros
institucijų
tinklalapiai, socialiniai tinklai:
http://swingout.pl/startuje-festiwal-warsaw-lindyhop-exchange-2014/

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

400

Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida, tinklalapiai,
socialiniai tinklai:
http://www.warszawa.pl/kultura/aura-dancetheatre-boxmelancolique/
http://www.taniecpolska.pl/wydarzenia/show/6380
http://www.kulturalna.warszawa.pl/wydarzenia,1,1
15223,Aura_Dance_Theatre_ndash%3B_Box_Mel
ancoulique_na_X__Festiwalu_....html?locale=pl_P
L
http://zawirowania.pl/?cat=7
http://zawirowania.pl/
http://zawirowania.pl/?cat=7
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Varšuva,
Nowy Teatr
2013-06-28 –
2014-06-29

Indrė Klimaitė

LR kultūros atašė
Festivalis
„Strefa
ciszy“

Lazienkų
parko „Teatr
Stanislawowo
ski“
2014-07-12

Šv.
Kristoforo
orkestras

LR kultūros atašė,
festivalis
„Strefa
ciszy“

Lazienkų
parko
Amfiteatras
2014-07-13

Martynas
Levickis ir
Kristoforo
orkestras

17.
Paroda
ir
performansas
LR
kultūros
atašė
buvo
susitikusi
su
teatro
direkcija,
skleidė
informaciją apie projektą

Nowy Teatr

18.
Šv.
Kristoforo
orkestro
muzikos
koncertas - LR kultūros
atašė buvo susitikusi su
festivalio
organizatoriams, kuriems
anksčiau pristatė Lietuvos
muzikos kontekstą, LR
KA
susisiekė
su
menininkais ir derino
honorarų
bei
kitus
klausimus,
skleidė
informaciją apie projektą
19. Martyno levickio
koncertas - LR kultūros
atašė buvo susitikusi su
festivalio organizatoriais,
derino su menininku
honorarų
klausimus,
dalyvavo
renginyje,
skleidė informaciją apie
renginį

šv.

Vienas populiariausių Lenkijoje teatrų
TEATR
NOWY
Varšuvoje,
vadovaujamas
žinomo
lenkų
režisieriaus Krzysztofo Warlikowskio,
organizuoja renginių, skirtų su
gastronomija susijusioms temoms,
ciklą.
Tarp
daugelio
pasaulio
menininkų šiais metais buvo pakviesta
ir lietuvių menininkė Indrė Klimaitė.
Didžiausio
Lenkijos
dienraščio
„Gazeta
Wyborcza“
savaitgalio
priedas „Wysokie obcasy“ išspausdino
su Indre Klimaite didelį interviu,
kuriame lietuvių menininkė pasakoja
apie sovietinių ir šių laikų valgyklas
Lietuvoje, SSSR leistas kulinarijos
knygas, maitinimo ir maitinimosi
ypatybes bei pristato savo 2013 m.
išleistą knygą „On Continuous and
Systematic Nutrition Improvement“
Praėjusiais
metais
užmegztas
bendradarbiavimas
su
festivaliu
„Strefa ciszy“ ir puikus lietuvių
atlikėjų pasirodymas baigėsi šv.
Kristoforo
orkestro
pakvietimu
dalyvauti viename populiariausių
Varšuvoje vasaros muzikos festivalių.
Paruošus visą reikiamą dokumentaciją
buvo gautas finansavimas orkestro
atvykimui ir dalyvavimui festivalyje.
Orkestras užmezgė kontaktus su kitų
festivalių organizatoriais

300

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, tinklalapiai,
blogai, socialiniai tinklai:

300

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, tinklalapiai,
blogai, socialiniai tinklai:
http://www.lazienki-krolewskie.pl/strefaciszy/St.Christopher-Chamber-Orchestra-Zuzanna-ElsterDonatas-Katkus.html

Martyno Levickio koncertas susilaukė
didžiulio
publikos
ir
muzikos
vadybininkų
susidomėjimo. Buvo
labai gausiai pristatomas lenkų
žiniasklaidoje. Užmegzti kontaktai su
kitų festivalių rengėjais

400

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
kultūros institucijų tinklalapiai:
http://www.koncertomania.pl/koncert/299961/mart
ynas-levickis-orkiestra-kameralna-im-rwkrzysztofa-warszawa-13-07-2014.html
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/lazienki_konc
ert_orkiestry_sw_krzysztofa_i_martynasa_levickisa
_309741-1-1-d-6-.html
http://www.kup-bilet.net/305751/orkiestrakameralna-im-sw-krzysztofa-martynas-levickis2014-07-13-warszawa.html

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/51,138586,16179296.html?i=1
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34861,16232
338,Nowy_Teatr__dowiedz_sie_co_laczy_kuchnie
_ze_sztuka.html
http://www.kulturalna.warszawa.pl/wydarzenia,1,1
16274,Polityka_Kuchenna_w_Nowym_Teatrze_wy
stawy_Karoliny_Brzuzan_I....html?locale=pl_PL
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20. Koncertas - LR
kultūros atašė skleidė
informaciją apie renginį

XX
festivalis
„Vasara su Šopenu“

Busko-Zdroj
2014-07-21

Šviesė
Čepliauskaitė

Užsimezgęs bendradarbiavimas taro
festivalio ir atlikėjos iš Lietuvos
tęsiasi jau kelintus metus iš eilės.
Lietuvių menininkė yra kviečiama
dalyvauti beveik kiekviename Šopeno
muzikos festivalyje su savo rečitaliais.

700

21. Koncertas – LR
kultūros atašė nuolatos
pristato Šopeno institutui
lietuvių atlikėjus, LR
kultūros atašė dalyvavo
renginyje, susitiko su
organizatoriais,
skleidė
informaciją apie projektą
Lenkijos žiniasklaidai
22.
Filmo
„Milošo
amžius“ peržiūra Lenkijos
televizijoje TVP Kultura nuo filmo premjeros LR
kultūros atašė drauge su
filmo
prodiuseriais
aktyviai
ieškojo
galimybių parodyti filmą
Lenkijos
televizijos
visuomeninėje
programoje

55 Šopeno koncertų
festivalis

Varšuva,
Vasaros
koncertų
scena
prie
Šopeno
paminklo
2014-08-10

Šviesė
Čepliauskaitė

Užmegztas bendradarbiavimas su
Šopeno institutu ir Šopeno muzikos
draugijomis
kiekvienais
metais
vainikuojamas
lietuvių
pianistų
kvietimu į prestižinius Šopeno
muzikos festivalius Varšuvoje ir
kituose Lenkijos miestuose

1200

LR kultūros atašė,
filmo
„Milošo
amžius“
prodiuseriai

Lenkijos
televizija
„TVP
Kultura“
2014-08-09 –
I dalis
2014-08-16 –
II dalis

-

Milijoninė
Lenkijos
televizijos
publika

Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida, kultūros
institucijų tinklalapiai, socialiniai tinklai, blogai:
http://www.tvp.pl/o-tvp/centrumprasowe/komunikaty-prasowe/milosz-po-litewskuw-tvp-kultura/16338097
http://www.satelitarne.tv/zapowiedziprogramowe/item/9575-wiek-czes%C5%82awami%C5%82osza-w-tvp-kultura

23. Šiuolaikinio meno
paroda:
„Menas
vs.
dizainas“ - LR kultūros
atašė nuolatos bendrauja
su
ŠMC
Gdanske,
kiekvienais
metais
pristato aktualius lietuvių
menininkų projektus. LR
kultūros atašė dalyvavo
renginyje, susitiko su
organizatoriais,
skleidė
informaciją apie projektą
Lietuvos
ir
Lenkijos
žiniasklaidai

Šiuolaikinio meno
centras
„Laznia“,
LR kultūros atašė,
Vilniaus ir Gdansko
savivaldybės

Šiuolaikinio
meno centras
Gdanske
„Laznia“
2014-09-05 2014-10-28

Lietuvių
menininkai
kuratoriai

Filmas „Milošo amžius“ parodytas 10ųjų Milošo mirties metinių proga ir
susilaukė nepaprastai gerų atsiliepimų.
Filmas buvo plačiai komentuojamas
socialiniuose tinkluose, sulaukė labai
gero lenkų kino kritikos atsiliepimų.
Sėkmingas filmo parodymas Lenkijos
visuomeninėje televizijoje – tai kelerių
metų darbo rezultatas bei puikaus LR
kultūros atašė, prodiuserių iš Lietuvos
ir lenkų įstaigų bei kultūros žmonių
bendradarbiavimo pavyzdys
Pristatytas
šiuolaikinis
Lietuvos
menas, kuris sulaukia vis didesnio
susidomėjimo. Prieš kelerius metus
užmegzti kontaktai tarp LR kultūros
atašė, kuratorių, Gdansko ŠMC,
galerijų bei lenkų kuratorių ir lietuvių
menininkų duoda puikius rezultatus.
Lietuvių
menininkai
kiekvienais
metais vieši Gdanske ir regione

500

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai:
http://news.o.pl/2014/08/26/festiwal-wilno-wgdansku-centrum-sztuki-wspolczesnej-lazniagdansk/
http://www.tvp.pl/kultura/patronaty-tvpkultura/festiwal-wilno-w-gdansku/16493057
http://www.wilnowgdansku.pl/2014/08/tekstylneautorefleksje/

ir

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, tinklalapiai,
blogai, socialiniai tinklai:
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35254,16304833,Pa
mieci_pani_Profesor__Lato_z_Chopinem_w_Busk
u.html
http://busko.com.pl/festiwal-lato-z-chopinem2014,2,2,1,3,2512,i.html
http://www.tifc.chopin.pl/index.php?DOC=koncert
y_lazienki_wwa
Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
kultūros institucijų tinklalapiai:
http://www.kulturalna.warszawa.pl/events,1,11186
2,Kazimierz_Gier%C5%BCod_and_Sviese_Ceplia
uskaite_ndash%3B_concerts_....html?locale=en_G
B
http://www.tifc.chopin.pl/index.php?DOC=koncert
y_lazienki_wwa
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24.
Eglės
Ridikaitės
paroda
„Palikimas:
močiutės skara“ - LR
kultūros atašė nuolatos
bendrauja su Gdansko
ŠMC, pristato aktualius
lietuvių
menininkų
projektus. LR kultūros
atašė dalyvavo renginyje,
susitiko
su
organizatoriais,
žiniasklaida, kuriai davė
interviu,
skleidė
informaciją apie projektą
Lietuvos
ir
Lenkijos
žiniasklaidai
25. Europos kalbų diena LR
kultūros
atašė
koordinavo
projektą,
skleidė informaciją, teikė
interviu,
koordinavo
logistinius
veiksmus,
surado rėmėjų, teikė ir
vertė medžiagą į lenkų
kalbą

Šiuolaikinio meno
centras
„Laznia“,
LR kultūros atašė,
Vilniaus ir Gdansko
savivaldybės

Gdansko
miesto
galerija
2014-09-06 2014-09-28

Eglė Ridikaitė,
kuratoriai

Lietuvių menininkės paroda sulaukė
didelio susidomėjimo. Gauti keli
pasiūlymai
organizuoti
parodas
kituose miestuose. Paroda Gdanske –
tai puikaus lietuvių ir lenkų kuratorių
bendradarbiavimo pavyzdys

300

Lietuvos ir Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai,
kultūros institucijų tinklalapiai:
http://www.wilnowgdansku.pl/2014/08/tekstylneautorefleksje/
http://www.tvp.pl/kultura/patronaty-tvpkultura/festiwal-wilno-w-gdansku/16493057

ES
informacijos
centras Varšuvoje,
EUNIC

Varšuva
2014-09-24

-

120

Socialiniai tinklai, kultūros institucijų tinklalapiai,
blogai:
www.edj.waw.pl/warsztaty-teatralne
https://www.facebook.com/events/4956959105675
86/

26.
Džiazo
koncertas – LR
atašė viešino
Lenkijos
ir
žiniasklaidoje

Varmijos
ir
Mozūrijos regiono
savivaldybė,
Džiazo
klubas
Gdanske „Amnezja“

Olštynas
2014-09-12

Tomas
Dobrovolskis

Kiekvieneriais metais Lenkijoje vis
labiau populiariame Europos kalbų
festivalyje jau kelintus metus iš eilės
pristatyta lietuvių kalba. Mokyklose
Varšuvoje ir Varšuvos priemiesčiuose
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.
Šiais metais lietuvių kalba vestos
kūrybinės teatro dirbtuvės vaikams
Puikus
lietuvių
atlikėjo
bendradarbiavimo su lenkų atlikėjais
rezultatas. Laimėjęs drauge su lenkų
atlikėjų grupe Meadow Quartet
prestižinį
Lenkijos
radijo
apdovanojimą Tomas Dobrovolskis
yra noriai kviečiamas į įvairius
Lenkijoje vykstančius festivalius ir
koncertus

300

Lenkijos kultūros institucijų tinklalapiai, socialiniai
tinklai, blogai:
http://rozrywka.trojmiasto.pl/Meadow-QuartetTomas-Dobrovolskisimp395808.html?is_mobile=0
https://m2.facebook.com/MeadowQuartet?v=events

muzikos
kultūros
projektą
Lietuvos

Gdansko
sinagoga
2014-09-17
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27. Tarptautinė vertėjų
diena, susitikimai su
lietuvių
literatūros
vertėjais - LR kultūros
atašė koordinavo projektą,
skleidė informaciją, teikė
interviu,
koordinavo
logistinius veiksmus

EUNIC

Varšuva,
Otwock
2014-09-30

-

Pravestos
pamokos
Lenkijos
mokyklose
pristatant
mokiniams
lietuvių
literatūrą,
remiantis
konkrečiais pavyzdžiais apžvelgta
vertimo iš lietuvių kalbos specifika.
Skaitytos ištraukos iš verstinės
lietuvių literatūros. Pristatyti keli
Donelaičio poemos „Metai“ vertimai į
lenkų kalbą tuo pačiu supažindinant
mokinius su iškiliu lietuvių poetu
Šis
koncertas
Žydų
kultūros
festivalyje Olštyne – tai tampraus
bendradarbiavimo tarp LR kultūros
atašė ir Varmijos bei Mozūrijos
regiono, Olštyno miesto valdžios bei
Olštyno miesto kultūros institucijų
pavyzdys. Koncertas, kurio metu
pristatytas Lietuvos žydų kultūrinis
paveldas,
sulaukė
didžiulio
susidomėjimo
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Lenkijos kultūros institucijų tinklalapiai, socialiniai
tinklai, blogai:
http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnos
ci,31797,miedzynarodowy-dzien-tlumacza2014.html
https://supertlumacz.com.pl/magazyn/miedzynarod
owy-dzien-tlumacza-jak-obchodza-go-polacy

28.
Arkadijaus
Gotesmano,
Juozo
Kuraičio,
Eugenijaus
Kanevičiaus
džiazo
muzikos koncertas
LR
kultūros
atašė
praeitais metais bendravo
su
festivalio
organizatoriais, pristatė
jiems
žydų
kultūros
Lietuvoje projektus. LR
kultūros atašė skleidė
informaciją apie renginį
29. Romualdo Požerskio
ir Monikos Požerskytės
fotografijų
paroda
„Burning
Man“
–
koordinuotas projektas,
skleista informacija apie
projektą
30.
Lietuvos
teatro
pristatymas
Silezijos
miestuose – LR kultūros
atašė koordinavo projektą,
viešino
jį,
dalyvavo
renginiuose,
buvo
susitikusi
su
organizatoriais, Silezijos
miestų teatrų vadovais

LR kultūros atašė,
Žydų
kultūros
festivalis Olštyne

Olštynas
2014-09-21

Arkadijus
Gotesmanas,
Juozas Kuraitis,
Eugenijus
Kanevičius
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Lenkijos
žiniasklaida,
kultūros
institucijų
tinklalapiai,
socialiniai
tinklai,
blogai:
http://www.olsztyn24.com/news/14962-wposzukiwaniu-zydowskich-korzeni.html
http://www.ceik.eu/relacje/artykul/trio-jazz-arkadygotesman.html

LR kultūros atašė

Vroclavas
„Domek
Romanski“
2014-10-02 –
2014-10-31

-

Vroclave
pristatytas
šiuolaikinė
Lietuvos fotografija. Šį kartą publikai
pristaytas dviejų kartų – Nacionalinės
premijos laureato ir jo dukters
fotografinis projektas

200

Birutė
Marcinkevičiūtė,
apšvietėjas,
scenografas,
garsistas

Monospektaklių autoriai iš Lietuvos
yra
kviečiami
į
kiekvieną
monospektaklių festivalį Lenkijoje. Šį
kartą Lietuvai atstovauti buvo
pakviesta LNDT aktorė Birutė
Marcinkevičiūtė, kurios spektakliai
buvo parodyti net trijuose Žemutinės
Silezijos miestuose ir sulaukė labai
šilto ir žiūrovų, ir kritikos, ir
žiniasklaidos dėmesio
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Lenkijos
žiniasklaida,
kultūros
institucijų
tinklalapiai, socialiniai tinklai, blogai:
http://kulturaonline.pl/wydarzenia/wroclaw/dolnosl
askie_centrum_fotografii_domek_romanski/e51720
http://news.o.pl/2014/10/03/burning-man-dcfdomek-romanski-wroclaw/sony-dsc-389/
http://www.zpap.wroclaw.pl/aktualnosci/page/5
Lenkijos
žiniasklaida,
kultūros
institucijų
tinklalapiai, socialiniai tinklai, blogai:
http://kulturaonline.pl/birute,mar,najwazniejsze,jest
,byc,tworca,tytul,artykul,19437.html
http://www.tvsudecka.pl/7,5011prezentacja_najlepszych_monodramow.html
http://www.wrostja.pl/site/aktualnosci/n/1/153/1.ht
ml
http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/program134.html

Monospektaklių
festivalis Vroclave

Vroclavas,
Walbrzych,
Boleslawiec
2014-10-1819-20
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31.
„Meno
forto“
spektaklis tarptautiniame
festivalyje
„Naujoji
Europos klasika“ – LR
kultūros atašė skleidė
informaciją apie renginį

Festivalis „Naujoji
Europos klasika“

Lodzė
2014-10-30

Meno fortas

„Naujoji Europos klasika“ – tai
palyginti jaunas teatro festivalis
Lenkijoje, bet labai populiarus.
Lenkijos festivaliai neįsivaizduojami
be Lietuvos teatro. „Meno fortas“ taip
pat ir šiame festivalyje pritraukė
didžiausią žiūrovų skaičių

600

32. Lietuvos šiuolaikinio
šokio pristatymas – LR
kultūros atašė koordinavo
projektą,
skleidė
informaciją apie renginį

LR kultūros atašė,
Liublino tarptautinis
šiuolaikinio šokio
festivalis

Liublinas
2014-11-11

„Aura“, „Menų
spaustuvė“:
Birūta
Komskienė, Eglė
Marčiulaitytė,
Mantas
Bartusevičius,
Marius Pinigis

800

33.
Lietuvos
teatro
pristatymas: „Meno forto“
spektaklis „Jobo knyga“ –
LR kultūros atašė buvo
susitikusi su festivalio
organizatoriais, pristatė
jiems Lietuvos teatro
aktualijas, išsiuntė juos į
Vilnių žiūrėti spektaklių,
skleidė informaciją apie
spektaklį
34. Literatūros sklaidos
projektas, koncertas: LR
kultūros atašė skleidė
informaciją apie renginius

LR kultūros atašė,
Katovicų
teatro
festivalis

Katowice
2014-11-15

„Meno fortas“

Projektas „Magnus
Ducatus
Poesis“,
LR
Rašytojų
sąjunga

Liublinas
2014-11-21
Balstogė
2014-11-22

Eugenijus
Ališanka, Marius
Burokas, Gytis
Norvilas, Vytas
Dekšnys, Saulius
Petreikis

„Aura“ Lenkijoje yra jau gerai žinoma
Lietuvos šiuolaikinio šokio trupė, kuri
sėkmingai
dalyvauja
daugelyje
šiuolaikinio šokio festivalių. Liubline
vykstantis festivalis – tai vienas
garsiausių šiuolaikinio šokio festivalių
Lenkijoje. Džiugu, kad šiais metais
festivalyje dalyvavo taip pat ir „Menų
spaustuvės“
šiuolaikinio
šokio
projektas, susilaukęs labai didelio
dėmesio
Katovicų teatro festivalis, skirtas
režisūriniam menui, kaip pabrėžė
festivalio direktorė, yra tiesiog
neįsivaizduojamas be teatro iš
Lietuvos. „meno forto“ atvykimas –
puikus LR kultūros atašė, TKPC,
„Meno forto“ bendradarbiavimo su
naująja Katovicų festivalio direkcija
pavyzdys. Lietuvių spektaklis priimtas
su ovacijom, plačiai komentuotas
Lenkijos žiniasklaidoje
Lietuvių literatūros sklaidos projektų
reikšmė Lenkijoje yra milžiniška.
Tačiau jiems reikia labai gerai
pasiruošti, reikia gerų sklaidos
programų ir atitinkamos, geriausiai
literatūros festivalių aplinkos.

Lenkijos žiniansklaida, socialiniai tinklai, kultūros
institucijų tinklalapiai:
http://www.plasterlodzki.pl/teatr/recenzjespektakli/11257-nowa-klasyka-europy-boskakomedia-i-raj-recenzja
http://teatrdlawas.pl/artykuly/424-raj-jest
http://www.ekalejdoskop.pl/Infoglob/NewsList/NewsItem.aspx?
pageid=4&mid=11&itemid=4964
Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida, kultūros
institucijų tinklalapiai, socialiniai tinklai, blogai:
http://taniecpolskapanel.pl/wydarzenia/show/7131
http://www.balet.pl/forum_balet/viewtopic.php?t=1
653
https://www.facebook.com/pages/Lubelski-TeatrTa%C5%84ca/143011002433311
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Lenkijos ir Lietuvos žiniasklaida, kultūros
institucijų tinklalapiai, socialiniai tinklai, blogai:
http://festiwal-interpretacje.pl/?page_id=1024
http://jacekrzysztof.blog.onet.pl/2014/10/31/nieumiem-o-nekrosiusie/
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3633358,iiifestiwal-nowa-klasyka-europy-w-lodzi-boskakomedia-i-raj-eimuntasa-nekrosiusarecenzja,id,t.html?cookie=1
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Lenkijos žiniasklaida, socialiniai tinklai:
https://www.facebook.com/DziwnieUkrytaPrzestrz
enArtystyczna/photos/gm.1508162256110162/1518
856865032573/?type=1&theater
http://galeriaslendzinskich.pl/index.php?id=124&it
em=265
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/kultura
_sztuka/Litewskie_wiersze_Magnus_Ducatus_Poes
is.htm?wbc_purpose=Basic&WBCMODE=Present
ationUnpublisheddefault.htmdefault.htmkategorie
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35. J. Javaičio filmo
„Česlovo Milošo amžius“
peržiūra „Filmų apie
literatūrą“ festivalyje –
LR kultūros atašė pasiūlė
festivaliui filmą, skleidė
informaciją apie filmą ir
jo peržiūrą

LR kultūros atašė

Varšuva,
Literatūros
namai
2014-11-17

-

Juozo Javaičio filmas, ypač po jo
parodymo
Lenkijos
televizijoje,
sulaukia vis didesnio susidomėjimo.
Yra
rodomas
mokyklose,
universitetuose,
literatūros
festivaliuose ir netgi diskusiniuose
Lenkijos kino klubuose

60

Lenkijos kultūros institucijų tinklalapiai, socialiniai
tinklai, blogai:
h
http://wawalove.pl/Pisarz-tez-czlowiek-DrugiPrzeglad-Filmow-o-Pisarzach-a16477
ttp://wnas.pl/artykuly/6352-pisarz-tez-czlowiekciekawa-impreza-polecamy

Be veiklos ataskaitos lentelėje minėtų renginių per ataskaitinį laikotarpį LR kultūros atašė taip pat susitikinėjo su įvairių Lenkijos kultūros
institutų direktoriais, kuriems pristatė Lietuvos kultūros ir meno aktualijas, aptarė konkrečius Lietuvos kultūros ir meno pristatymo
Lenkijoje 2015 m. projektus.
LR kultūros atašė prisidėjo prie Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus ir kuratorių, Nacionalinio dailės muziejaus,
Valdovų rūmų, Vilniaus dailės akademijos, Kauno dailės akademijos, Lietuvos kino centro, LGGIRTC, LR Kultūros ministerijos, Lietuvos
kultūros instituto atstovų vizitų įvairiose Lenkijos kultūros institucijoje organizavimo, Vilniaus miesto savivaldybės delegacijos Varšuvoje
ir Gdanske, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos mokinių ir mokytojų delegacijos vizitų Varšuvoje, Liubline, Majdaneke ir Zamošėje
organizavimo.
LR kultūros atašė dalyvavo spaudos konferencijose, davė 12 interviu Lenkijos radijui ir televizijai, 4 kartus dalyvavo Lenkijos radijo ir
televizijos laidose; Lietuvos kultūros centre ir įvairiose institucijose skaitė paskaitas apie Lietuvos kultūrą ir meną, o taip pat dalyvavo
įvairiose konferencijose ir renginiuose, atstovaudama renginiuose negalinčius dalyvauti atstovus iš Lietuvos.
LR kultūros atašė inicijavo, aktyviai koordinavo ir prisidėjo prie lietuvių literatūros sklaidos Lenkijoje projektų: LR kultūros atašė
iniciatyva lenkų kalba pasirodė Herkaus Kunčiaus romanas „Lietuvis Vilniuje“; LR kultūros atašė aktyviai dirba ruošiant leidybai lenkų
kalba Kristinos Sabaliauskaitės romaną „Silva Rerum“, Alvydo Šlepiko „Mano vardas Marytė“, Giedros Radvilavičiūtės „Šiąnakt miegosiu
prie sienos“, Leonido Donskio „Galia, vaizduotė, atmintis“, Nijolės Miliauskaitės, Kornelijaus Platelio knygas; LR kultūros atašė aktyviai
dirba su 2012 m. suburta vertėjų į lenkų kalbą ir redaktorių grupe ruošiant leidybai „Lietuvių XX am. poezijos antologiją“; LR kultūros
atašė prisideda prie informacijos apie lietuvių literatūrą ir verstinas į lenkų kalbą lietuvių autorių knygas sklaidos, nuolat susitinka su
vertėjais, leidėjais, žiniasklaida.
LR kultūros atašė aktyviai dalyvauja Lietuvos ir Lenkijos intelektualų forumo renginiuose: gegužės mėnesį dalyvauta forumo
konferencijoje Vilniuje, kurios metu įteikti pirmieji forumo apdovanojimai, spalio mėn. LR kultūros atašė drauge su forumu organizavo
forumo išleistos publikacijos pristatymą.
LR kultūros atašė suorganizavo lenkų intelektualų ir publicistų vizitą į Kėdainiuose vykusį pirmąjį Česlovo Milošo festivalį (festivalis
pristatytas Lenkijos radijuje, parengta radijo laida apie festivalį, transliuoti interviu su festivalio organizatoriais ir dalyviais). Reportažas
apie
lenkų
žurnalistų
apsilankymą
Milošo
gimtinėje
transliuotas
per
Lenkijos
radiją:
http://www.polskieradio.pl/8/22/Artykul/1173948,Litewska-pamiec-o-Czeslawie-Miloszu
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LR kultūros atašė atstovauja Lietuvos kultūros centrą Varšuvoje įvairiuose svarbiuose Lenkijos kultūros, meno ir visuomeniniuose
renginiuose.
LR kultūros atašė konsultuoja studentus ir mokslo darbuotojus iš Lenkijos ir studentus iš Lietuvos dėl mokslo ir praktikos atlikimo Lietuvos
ir Lenkijos kultūros institucijose galimybių. Drauge su Vroclavo universitetu organizuotas „Lenkijos lituanistų forumas“.
LR kultūros atašė dėka pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kauno VDU ir Varšuvos universiteto Rytų Europos fakulteto. Ruošiama
sutartis tarp VDU ir Varšuvos universiteto Rytų Azijos studijų ir tyrimų fakulteto.
Dalyvauta 8 EUNIC darbo susitikimuose ir 3 drauge su EUNIC įgyvendintuose projektuose.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo išvykta į 17 komandiruočių Lietuvoje ir Lenkijoje. Komandiruočių į Lenkijos miestus tikslas visada buvo
pristatyti Lietuvos kultūros ir meno projektus bei aptarti konkrečias Lietuvos kultūros ir meno sklaidos projektų įgyvendinimo Lenkijoje
galimybes, susitikti su atsakingais miesto ir regiono valdžios atstovais bei dalyvauti Lietuvos kultūros ir meno renginiuose, kuriuos
organizavo LR kultūros atašė. Į vieną komandiruotę tuometinės LR Ambasadorės prašymu vykta reprezentuoti LR Ambasadą.
LR kultūros atašė tęsia darbą su žiniasklaida: nuolatos susitinka su „Gazeta Wyborcza“, „Reczpospolita“, „Tygodnik Powszechny“,
„Literatura na swiecie“, „Konteksty“, „Zeszyty Literackie“, „Heritage“ ir kt. leidinių bei Lenkijos radijo žurnalistais ir pristato jiems
Lietuvos kultūros ir meno aktualijas. To bendravimo rezultatas – lenkų žiniasklaidoje pasirodančios lietuvių autorių knygų recenzijos,
lietuvių autorių straipsniai, pokalbiai su lietuvių autoriais ir menininkais Lenkijos radijuje, Lietuvoje vykstančių kultūros renginių reklama
ir pan.:
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/20389
http://www.polskieradio.pl/130/2789/Artykul/1320409,Fotografia-zbliza-narod-litewski-i-polski
http://angelus.com.pl/2014/07/gdzie-jest-srodek-europy/
http://angelus.com.pl/2014/07/kepinski-o-kunciusie-w-gazecie-wyborczej/
http://www.odra-film.wroc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1926&Itemid=154
http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/820/dziura_w_niebie/
http://www.polskieradio.pl/8/22/Artykul/1173948,Litewska-pamiec-o-Czeslawie-Miloszu
http://wyborcza.pl/magazyn/1,140243,16510430,Gawrosz_naszego_zakatka_Europy.html
http://eastwestinfo.eu/kultura/muzyka-literatura-sztuka/item/225-o-ksiazce-litwin-w-wilnie
http://kulturaonline.pl/wrostja,mistrzowskie,monodramy,tytul,artykul,19406.html?p=2
http://niebywalesuwalki.pl/2014/04/dowod-sily-ducha-afisze-getta-wilenskiego-w-domu-pogranicza-w-sejnach-posluchaj/
http://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/litwa/spotkania-wroc%C5%82awsko-wile%C5%84skie
http://www.btl.bialystok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1930&Itemid=6&lang=pl
http://uszatyfotel.pl/2014/09/12/syreny-wzywaja-do-wilna/
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Vykstant Europos futbolo čempionatui LR kultūros atašė pastangomis didžiausiame Lenkijos dienraštyje „Gazeta Wyborcza“ buvo
išspausdintas Leonido Donskio straipsnis, skirtas futbolo temai:
http://wyborcza.pl/magazyn/1,139244,16273899,I_stala_sie_druzyna.html
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.

Pastabos ir pasiūlymai
Lenkijoje yra vis daugiau ir įvairių galimybių pristatyti Lietuvos kultūrą ir meną, organizuoti kultūros ir meno projektus, juos inicijuoti ar
koordinuoti. Nepaisant sudėtingos finansinės Lenkijos kultūros ir meno institucijų situacijos įmanoma surasti rėmėjų ir kitų finansavimo
galimybių. Situacija LR kultūros atašė veiklai Lenkijoje yra itin palanki. Tačiau dirbdama viena LR kultūros atašė dažnai yra priversta
atsisakyti dalyvauti Lietuvos kultūrai nepaprastai naudinguose ir vertinguose bei žiniasklaidos plačiai nušviečiamuose projektuose ne dėl
lėšų, bet dėl žmogiškų išteklių trūkumo priežasties. LR kultūros atašė Lenkijoje yra nepaprastai reikalingas vietinis pagalbininkas, kuris
galėtų padėti atlikti ūkinius, administracinius, sekretoriato darbus.
Turint omenyje Lietuvos kultūros pristatymo Lenkijoje strategijas ypatingą dėmesį vertėtų skirti didesniems Lietuvos kultūros ir meno
pristatymo projektams. Viename ar kitame Lenkijos mieste organizuojami pavieniai Lietuvos kultūrą ir meną pristatantys renginiai, nors
neabejotinai reikalingi, ne visada būna lankomi plačios visuomenės dalies. Lietuviškos parodos, koncertai, kino ar teatro pristatymai, ypač
jei renginys organizuojamas drauge su lenkų kultūros institucijomis, yra lankomi, tačiau „pražūna“ bendrame kultūros įvykiais gausiame
kontekste. Organizuojant viename ar kitame dideliame Lenkijos mieste ar regione platesnį ir kompleksišką Lietuvos kultūros ir meno (ypač
jaunos, eksperimentinės, avangardinės jos dalies) pristatymą, parodantį Lietuvą kaip kūrybingą, meninės ekspresijos kupiną šalį, yra
pastebimi, išlieka atmintyje. Todėl jau 2013 m. III ketvirtį pradėta ruošti Lietuvos kultūros ir meno pristatymo Krokuvoje programa.
Nepaprastai reikšmingi, neabejotinai išliekamąją vertę turintys ir puikius rezultatus duodantys yra visi cikliniai renginiai, Lietuvos ir
Lenkijos kultūros institucijų drauge organizuojami tęstinio pobūdžio projektai.

__________________
(parašas)

______________
(vardas, pavardė)
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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.

