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2013 m. III – IV ketvirčiai

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.
Vokietija yra decentralizuota, kas labai įtakoja jos kultūrinio lauko specifiką. Žemės, atsižvelgdamos į savo vietinius kontekstus, dėlioja kultūros
prioritetus. Todėl labai svarbu, dirbant Vokietijoje, neužsisklęsti sostinėje, ypač atsižvelgiant į poreikius bei bendradarbiavimo pasiūlymus iš tų
žemių su kuriomis turime istorinius bei politinius santykius. Jose pastebimas žymiai didesnis domėjimasis Lietuva bei jos kultūra. Berlynas
laikomas Europos kultūros centru, jame vyksta labai daug renginių, labai didelė kultūrinių renginių konkurencija. Už tai pristatant lietuvių meną ir
kultūrą labai svarbu turėti gerus partnerius. Tad partnerių paieškai ir santykių su jais puoselėjimui turi būti skiriamas labai didelis dėmesys. Vienas
iš vokiečius dominančių temų blokų – Lietuvos – Vokietijos istorinių sąsajų temos, todėl pradėjusi dirbti LR ambasadoje Berlyne inicijavau didelio
susidomėjimo ir populiarumo sulaukusį tęstinį projektą – Lietuvos – Vokietijos istoriniai analai, kurio programos renginiai, vykę ir vyksiantys
įvairiuose Vokietijos žemėse, yra itin sėkminga iniciatyva. Vis sulaukiame ir įvairių tarptautinių festivalių, mugių pasiūlymų, įvairiuose formatuose
tematizuoti Lietuvą. Tokius pasiūlymus reikia labai gerai įvertinti, atsižvelgiant ir į tai, kad Vokietijoje Lietuva dar vis labai dažnai suvokiama kaip
dalis Baltijos šalių regiono, t.y. Lietuvą pristatant ne kaip atskirą šalį, bet kartu su jos kaimynėmis. Todėl turėtų būti itin vertinamos iniciatyvos ir
pasiūlymai Lietuvą pristatyti kaip atskirą šalį, pabrėžiant jos savitumą ir istorinį išskirtinumą. Vokietijoje turėtų būti skiriamas ir svarbus dėmesys
Baltistikos studijoms, nes pastaraisiais metais akivaizdžiai pastebimas institutų, studijų centrų, kuriuose tematizuojamos mūsų regiono temos,
dėstoma lietuvių kalba, etc. mažėjimas. Labai svarbus renginiai susiję su žydų temomis. Vokietijoje vis dar girdimi priekaištai, susiję su Lietuvos
istorija 20 a. viduryje, dažnai jie būna tendencingi, tad labai svarbios iniciatyvos, gerinančios Lietuvos įvaizdį bei objektyviai nupasakojančios
įvykius, susijusius su holokaustu.
II.

Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai

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

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu
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1.

2.

3.

4.

5.

Lietuvos
pirmininkavimo
EU
tarybai
atidarymui
skirtas
Kremerata
Baltika
koncertas
Tarptautinis
Šlezvigo
–
Holšteino
muzikos
festivalis.
Lietuva garbės
viešnia.
Lietuvos
muzikantų
koncertai,
lietuvių
kompozitorių
kūrinių
atlikimas.
Susitikimas su
HU Baltistikos
dėstytojais bei
studentais
Ričardo Vaino
personalinė
paroda
‚Prakalbintas
medis“

Berlynas, miesto rotušė
2013.07.01.

Kremerata
orkestro solistai

Baltika

Vienas didžiausių šiais metais LR
atašato organizuotų koncertų su
specialia programa šiai progai.
Labai prestižinė Berlyne salė.
Labai svarbus renginys Lietuvos
įvaizdžiui.

300

Kadangi tai buvo renginys skirtas kviestiniams
svečiams, straipsniai apie koncertą nebuvo
rašomi.

Šlezvigo Holšteino žemė.
06.07.-25.08.2014.

V. Urmana, Lietuvos
nacionalinis
kamerinis
orkestras,
M.
Rostropovičiaus
fondo
auklėtiniai, 3 Stones Jazz
Trio, D. Geringas, V.
Sondeckis,
Kremerata
Baltika, etc.

Viename
seniausių
ir
prestižiškiausių
Vokietijoje
vykstančių muzikos festivalių
Lietuvai teko garbė būti garbės
viešnia. Festivalio metu buvo
pristatyta lietuvių muzika, scenoje
buvo įvairių kartų lietuvių
atlikėjai.

80 000

http://www.shmf.de/inhalt.asp?DV=&Stich=Ze
it=12:40:11&BesucherID=66395361
http://www.schleswigholstein.de/Kultur/DE/Festivals/Musik/SHMusi
kFestival/shMusikFestival_node.html
http://videos.arte.tv/de/videos/schleswigholstein-musik-festival-2013--7614248.html
kt.

Berlynas, ambasada
13.09.05.

-

30

Berlynas, ambasada
21.08. – 24.09.

Ričardas
Vainas,
Jurgita Ludavičienė

dr.

Kasmetinis susitikimas su HU
Baltistikos
dėstytojais
ir
studentais,
studijuojančiais
lietuvių kalbą..
Pirmą kartą Berlyne buvo
eksponuojama R. Vaino kūryba. Į
vernisažą susirinko daug svečių,
dalyvavo
menininkas
ir
menotyrininkė iš Lietuvos J.
Laudavičienė.

Literatūrinis
salonas su
rašytoju
Laurynu
Katkumi

Berlynas, LR ambasada
13.10.08.

Laurynas
Čičelis

R.

Pirmą kartą LR ambasados
patalpose buvo pristatyta L.
Katkaus
kūryba.
Rašytojas
pristatė savo naujausias knygas,
skaitė tekstus iš savo esė ir naujo
romano, atsakinėjo ir auditorijos
klausimus

30

Kadangi tai buvo renginys, kurio tikslas buvo
susitikti ir pasikalbėti su HU lietuvių kalbos
studentais ir dėstytojais, mes žurnalistų
nekvietėme.
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/
berlyne-paroda-atidarantis-skulptorius-ricardasvainas-viena-is-gyvenimo-pazinimo-formukurybos-procesas-29-362243
http://www.berlynas.info/ricardo-vainoskulpturu-paroda-prakalbintas-medis/
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/prakalbintas-medis-berlyne/161580
http://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kultura/menininko-is-marijampolesskulptureles-maloni-staigmena-vokieciams.htm
http://www.baltikum-blatt.eu/kultur/322holzskulpturenausstellung-erwecktes-holz-vonricardasvainas-in-berlin.html
http://www.berlynas.info/renginys/lietuviuliteraturos-salone-vakaras-su-laurynu-katkumi/

Katkus,

270

3
6.

Personalinė P. –
V. Vilučio
paroda ‚Raidės‘

Berlynas, LR ambasada
13.10.08. – 11.16.

Jurgita Mačinauskienė.

Pirmą kartą Berlyne buvo
pristatyta M. P. Vilučio kūryba.
Paroda sulaukė didelio dėmesio.

140

http://www.berlynas.info/de/renginys/mikalojau
s-povilo-vilucio-grafikos-parodos-raidesatidarymas/
http://www.mare-baltikumreisen.de/info/159/veranstaltungen-zumbaltikum.html

7.

Martyno
Levickio
koncertas

Berlynas,
Tertium
Mondo, 13.10.20.

Martynas Levickis.

120

http://www.berlynas.info/de/akordeonistomartyno-levickio-koncertas-berlyne/
http://www.hamburgas.de/2013/09/28/pakvieti
mas-martyno-koncertas-terzo-mondo-berlyne/
http://wp.vljs.de/?p=875
http://www.lrytas.lt/pramogos/zmones/mlevickis-su-akordeonu-nesiskiria-net-antraudonojo-kilimo.htm

8.

Lietuvių
literatūros
salonas. Rūta
Šepetys.

LR ambasada Berlyne.
13.09.05.

Rūta Šepetys.

Pirmą kartą Berlyne, gerai
Berlyno
muzikos
mylėtojų
žinomoje
istorinėje
Tertium
Mondo scenoje buvo surengtas
M. levickio koncertas, skirtas
Vokietijoje
gyvenantiems
lietuviams.
Susirinko
gausi
auditorija. Pradėta tartis dėl
Martno
koncertų
kituose
Vokietijos
miestuose,
kaip
svečiai, koncerte apsilankė eilė
žurnalistų.
Pirmą kartą Berlyne, prestižinio
Berlin
Literatur
Festival
programoje lankėsi lietuviškų
šaknų turinti rašytoja Rūta
Šepetys. Susitikimas su ja buvo
rengiamas bendradarbiaujant su
festivaliu. Į vakarą susirinko labai
gausi auditorija, tame tarpe ir
mokyklų
mokiniai.
Vakarą,
vykusį anglų kalba, moderavo
žinoma Berlyne žurnalistė Eve
Lucas.

90

http://www.literaturfestival.com/programm/teil
nehmer/autoren/2013/ruta-sepetys
http://ledbyapapertrail.blogspot.de/2013/09/lesu
ng-ruta-sepetys-in-berlin.html
http://www.berlynas.info/de/knygospristatymas-ruta-sepetys-between-shades-ofgray/
http://www.hamburgas.de/2013/08/27/knygospristatymas-ruta-sepetys-between-shades-ofgray/
http://berlinbuehnen.de/de_DE/production/973588

9.

Vaikų
literatūros
salonas.
Susitikimas su
rašytoja ir
iliustratorė Ula
Šimulynaite.

LR ambasada Berlyne,
16.11.13.

Ula Šimulynaitė, Rusnė
Šimulynaitė.

Tradicinis
renginys
lietuvių
vaikams, kuris tapo vienu
mėgstamiausių metinių renginių
vaikams. Susitikimo metu buvo
skaitomi tekstai iš knygų, įvyko
Šimulynaitės iliustracijų parodos
atidarymas, kūrybinės dirbtuvės.

30

http://www.berlynas.info/
http://www.booksfromlithuania.lt/
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10. Filmo
pristatymas.

Čekų kultūros
Berlynas
13.11.11.

centras,

11. Knygos
pristatymas.
Lietuvos
Vokietijos
istorinių analų
ciklo renginys.

Bremeno
biblioteka.

12. Personalinė
Jūratės
Kazakavičiūtės
paroda
„Transformacijo
s čia ir ten"

LR ambasada Berlyne
13.12.04.

miesto

Mantas Kvedaravičius.

Berlyne
gerai
žinomoje
‚DokuMontag‘ programoje buvo
pristatytas
dokumentinis
M.
Kvedaravičiaus filmas „Barzakh“,
kuris sulaukė ne tik gausios
auditorijos, bet ir ilgai užsitęsusių
diskusijų, dalyvaujant režisieriui,
po filmo.

40

Vilija Gerulaitienė.

Bremeno miesto bibliotekoje,
bendradarbiaujant
su
eile
partnerių buvo pristatyta T.
Lepnerio
knyga
‚Prūsijos
lietuvis‘,
sulaukusi
didelio
auditorijos dėmesio ir ilgų
diskusijų po knygos pristatymo.
Projekte dalyvavo iki tol su
mumis
projektų
nerengę
partneriai.
Pirmą kartą Berlyne buvo
atidaryta lietuvių menininkės
Jūratės
Kazakevičiūtės
personalinė
paroda.
Paroda
sulaukė didelio susidomėjimo,
dalyvavo
nemaža
auditorija
parodą atidarant.

60

Jūratė Kazakavičiūtė

40

http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-irpramogos/filmas-barzakh-berlyne/167321
http://www.berlynas.info/author/blb/
http://litaueninfo.ucoz.com/news/kulturveranstaltungen_kult
uriniai_renginiai/1-0-6
http://berlin.czechcentres.cz/programm/reisen/d
okumontag-barzakh/
http://www.gratis-inberlin.de/component/flexicontent/20kino/2012218-dokumontag-film-barzakh
http://events.nwzonline.de/termin/viljagerulaitiene-teodor-lepner-der-preuschelittau/21477262-2/36590198-2
http://www.stadtbibliothekbremen.de/Veranstaltungen.html?bib=0&rub=1
&date=2013-0924&mm1=9&vaid=3112&details=1
http://baltbuch.blogspot.de/2012/12/teodoraslepneris-prusu-lietuvis-1690.html
http://infobalt.blogspot.de
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13. Paroda,
diskusija,
koncertas,
specialiai
projektui
sukurtas filmas.

‚Nepriklausomos
istorijos‘
13.10.24-27.

Linas
Liandzbergis,
Henrikas
Gulbinas,
Audrius
Gražys,
Gražvydas
Kardokas,
prof.
Egidijus
Aleksandravičius.

14. Šokio festivalis
„Litauen tanzt
contemporary“

„Litauen
tanz
contemporary“ 03.11. –
17.11.13.

Šokio teatras ‚Aura‘,
šokio teatras „Dansema“,
menininkų grupė „Žuvies
akis“

Lietuvos pirmininkavimo EU
tarybai
programoje
bendradarbiaujant su Berlyno
partneriais
buvo
surengta
tarptautinė diskusija ‚kaip mes
įsivaizduojame laisvę‘, specialiai
projektui sukurtas dokumentinis
filmas apie Berlyną, skambėjo
džiazo improvizacijos, susiję su
projekto
tema
bei
buvo
eksponuojama
paroda.
Šis
projektas sulaukė labai didelio
įvairių berlyniečių susidomėjimo,
tarp svečių buvo menininkai,
intelektualai,
žurnalistai,
diplomatai, studentai. Pirmą kartą
bendradarbiaujant
su
kitais
partneriais surengėme tarptautinę
diskusiją, kuri tapo sintetiška
projekto dalimi. Tai buvo vienas
ryškiausių šių metų mūsų
projektų, pasiekęs labai plačią
auditoriją.
Antrus metus iš eilės Berlyne
vyko šiuolaikinio Lietuvos šokio
festivalis, kuris šiame mieste –
Europos
šiuolaikinio
šokio
Mekoje atranda savo publiką ir
savo gerbėjus. Festivalyje lankėsi
labai marga auditorija: šokėjai,
šokio
kritikai,
žurnalistai,
teatralai,
šokio
mylėtojai,
studentai,
menininkai,
etc.
Festivalis
sulaukė
gerų
atsiliepimų ir paklausimų ar jis
sekančiais metais taip pat vyks.
Eilės žinomų Berlyno šokio scenų
vadovai išreiškė pageidavimą
susitikti ir aptarti sekančių metų
planus. Festivalis buvo surengtas
kartu su eile naujų partnerių, taip
pat ir su tais, su kuriais jau esame
bendradarbiavę.
Sukurtas
festivalio
logotipas
bei
internetinis puslapis.

400

http://www.eu2013.lt/lt/renginiai/tarpdalykinismeno-projektas-nepriklausomybes-istorijosnutapytu-es-saliu-veliavu-pristatymas-sudziazo-improvizacijomis-bei-dokumentiniaisfilmais-kunstlerhaus-bethanien-berlyne
http://www.berlynas.info/parodanepriklausomybes-istorija-spalio-24-27-d/

800

http://www.dance.lt/lt/470188/sokio_naujienos/
skelbimai/mazieji-berlyno-ziurovai-atidaresokio-festivali-litauen-tanzt-contemporary
http://www.dance.lt/lt/470188/sokio_naujienos/
skelbimai/mazieji-berlyno-ziurovai-atidaresokio-festivali-litauen-tanzt-contemporary
http://aura.lt/index.php/2013/11/aurareprezentuos-lietuvos-siuolaikini-soki-berlyne/
http://www.berlynas.info/
http://www.berlin.de/tickets/suche/detail.php?id
=817199
http://www.tanznetz.de/veranstaltung/2481/lita
uen-tanzt-contemporary/show
http://www.openpr.de/news/752688/Litauentanzt-contemporary.html
http://veranstaltungen.meinestadt.de/berlin/even
t-detail/31561209
http://www.berlynas.info/lietuvisko-sokiofestivalis-litauen-tanzt-contemporary/
http://www.visitberlin.de/en/event/11-172013/litauen-tanzt-contemporary
http://www.viertewelt.de/2013_litauen_tanzt.ht
ml
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15. Uždara
diskusija. Apie
šiuolaikinę
Lietuvos
architektūrą.

LR
ambasada
Berlyne.13.11.15.

-

16. Tarptautinė
diskusija bei
knygų paroda
‚Vilna – Vilno –
Vilnius.
Tipografija tarp
mito bei
moderno“

Konrado
Adenauerio
fondas (Berlynas), Brolių
Grimų
centras,
HU
biblioteka, 28-29.10.13
27.10.-14.11.13.

LR kultūros ministras Š.
Birutis, Vilniaus miesto
meras A. Zuokas, I.
Veisaitė, prof. Š. Liekis,
dr. M. Kvietkauskas, LRS
narys E. Zingeris, M.
Zingeris, L. Lempertienė.

17. Literatūrinis
vakaras,
diskusija, skirta
K. Donelaičio
metinių
paminėjimui.

Gorky Theater, Grunes
Salon, Berlynas.
13.12.18.

Vilija Gerulaitienė

Konrado Adenauerio klubo nariai
kas pusmetį lankosi ambasadoje,
kuri tuo metu pirmininkauja EU
tarybai. Mūsų susitikimo tema
buvo
šiuolaikinė
Lietuvos
architektūra. Tai buvo pirmas šio
klubo
narių
apsilankymas
ambasadoje,
ilgai
tęsėsi
diskusijos, daugelis klubo narių
jau
buvo
buvę
Lietuvoje,
domėjosi jos istorija bei kultūra.
Vienas svarbiausių ir daugiausiai
dėmesio sulaukusių Vokietijoje
vykusių renginių. Labai daug
atsiliepimų masinės informacijos
priemonėse, daug atsiliepimų,
konferencijoje dalyvavo pasaulyje
gerai
žinomi
mokslininkai,
tiriantis Vilniaus žydų tematiką,
tokio formato ir šiai tematikai
skirta
konferencija
Berlyne
surengta pirmą kartą. Gauta daug
užklausimų ir prašymų panašų
renginį ir parodą surengti kituose
Vokietijos miestuose: Diusburge,
Hamburge,
Nurnberge,
kt.
bendradarbiavome
su
labai
prestižinėmis ir finansiškai daug
prisidėjusiomis organizacijomis:
K. Adenauerio fondu, Moses
Mendelssohno centru. Renginys,
kuris labai prisidėjo teigiamo
Lietuvos įvaizdžio Vokietijoje. Po
jo planuojama visa eilė projektų
vystant šią temą.
Įžanginis renginys į Donelaičio
jubiliejinių
metų
minėjimus
Vokietijoje. Vakaro metu bus
įteiktas LR kultūros ministerijos
apdovanojimas p. H. Holzapfel.
Podiumo diskusijoje dalyvaus
Vokietijoje
gerai
žinoma
žurnalistė ir publicistė U.
Lachauer. Kviečiami žurnalistai,
viena prestižiškiausių Berlyno
teatrinių erdvių – Žaliasis salonas
Gorkio teatre.

Konradao
Adenauerio fondo
klubo nariai. 25 žm.

Kadangi šis renginys buvo skirtas uždaram
klubui, žurnalistų nekvietėme ir pranešimų
spaudai neplatinome.

Konferencijoje
dalyvavo apie 200
žm.
Parodos atidaryme
150 žm.
Parodą aplankė apie
15 000 žm.

Reportažas LRT
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/28416/be
rlyne_vilniuje_leistu_ir_i_jidis_kalba_verstu_k
nygu_paroda
http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-irpramogos/berlyne-vilniuje-leistu-ir-i-jidiskalba-verstu-knygu-paroda-425051
http://kauno.diena.lt/raktazodziai/jidis
http://www.klaipėda.daily.lt/naujienos/vilnius/
menas-ir-pramogos/berlyne-vilniuje-leistu-ir-ijidis-kalba-verstu-knygu-paroda-425051
http://www.mmzpotsdam.de/index.php?ID_seite=676
http://www.karsten-troyke.de/termine.html
http://www.vifanord.de/index.php?id=176&L=
1//%5C'%20and%20char(124)%20user%20cha
r(124)=0%20and%20//%5C'//%5C'=//%5C'&ff
_fachlich=GESARC
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18. Koncertas
skirtas Lietuvos
EU
prezidentavimo
uždarymui.

Berlyno
filharmonijos
kamerinė salė. 13.12.19.

David Geringas.

Koncertas
skirtas
Lietuvos
prezidentavimo
ES
tarybai
pabaigimui Vokietijoje. Prestižinė
koncertinė erdvė – Berlyno
filharmonija.

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) ir kultūros atašė
indėlis į projektą
1. Kino festivalis
„Litauisches
Kino in Berlin
goes“.
Organizacinis,
finansinis.

2.

Teatras.
Tarptautinis
teatrų festivalis.

Projektą inicijavusi
organizacija

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

VšĮ
„Litauisches
Kino in Berlin
goes“

Kino teatrai,
open air kino
rodymo
aikštės.

Jaunieji lietuvių
režisieriai.

Tarptautinis teatrų
festivalis NordWind

HAU 1,
Berlynas

Oskaro
Koršunovo
teatras.

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai
Festivalis,
kuris
Berlyne
vyksta nebe pirmus metus,
sulaukia
vis
platesnės
auditorijos, vis naujų vietų,
kuriose jis vyksta, naujų
partnerių. Jis jau turi savo
auditoriją, turi savo internetinį
puslapį, vis nauji lietuvių
režisieriai atvyksta į jų filmų
pristatymus. Tai festivalis,
kuris jau pateko ne tik į
lankomas ir gerai žinomas
sales, tačiau ir vienas iš tų
nedaugelio Lietuvos kino
festivalių, kurie organizuojami
kiekvienais metais už Lietuvos
ribų, taip labai prisidedant prie
lietuviško kino populiarinimo.
Vienas žinomiausių Berlyne
vykstančių teatrų festivalių,
kurio dominantė Baltijos ir
Skandinavijos teatro ir šokio
scenos.
O.
Koršunovo
spektakliai sulaukė labai gerų
atsiliepimų spaudoje ir didelio
publikos susidomėjimo. Kaip
teigė teatro vadybininkė, OKT
buvo labai svarbu šiame
festivalyje
dalyvauti,
nes
Berlyno scenose Koršunovo
spektakliai nebuvo rodyti jau
senokai.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

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

1500

http://www.berlinonline.de/nachrichten/friedric
hshain/litauisches-kino-goes-berlin-36436
http://www.qiez.de/friedrichshain/kultur/kinos/f
reiluftkino-insel-in-friedrichshain-achtkurzfilme-aus-litauen/4359704
https://www.twotickets.de/veranstaltung/berlin/
2013-08-09/litauisches-kino-goes-berlinfreilufkino-insel-im-cassiopeia-2100-127042/
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3.

Koncertas.

Garso meno galerija
Quiet Cue, Berlynas

Garso meno
galerija Quiet
Cue. 13.08.23.

A. Bumšteinas
B.Kurklietytė

4.

Paroda,
konferencija.
Vilna – Vilno –
Vilnius.
Topografija tarp
moderno
ir
mito.
Tarptautinis
Šlezvigo
–
Holšteino
muzikos
festivalis

Diusburgo miesto
savivaldybė.
Salomon
Ludwig
Steinheim Institut

Diusburgo
žydų
bendruomenėj
e.
2728.11.13.

G. Žaidytė

80
2500

Šlezvigo
Holšteino žemė

Skirtingo
festivalio
erdvės

Rostropovičiaus
fondo aliumniai
ir auklėtiniai, K.
Vaiginio džiazo
trio

2000

5.

–

A.Bumšteinas
vienas
Vokietijoje
žinomiausių
jaunesnės
kartos
lietuvių
kompozitorių. Jis kviečiamas į
prestižinius
tarptautinius
festivalius,
jo
kūriniai
atliekami radijo stočių. Šį
kartą jis specialiai šiam
projektui
buvo
sukūręs
programą,
kuri
Berlyne
sulaukė labai gerų tiek kritikų,
tiek publikos įvertinimų.

80

III.
Kita veikla (tarpininkavimas ieškant potencialių bendradarbiavimo partnerių; informacinės pažymos apie rezidavimo šalies iniciatyvas;
informacijos apie gerąją praktiką įvairiose kultūros srityse kaupimas ir sisteminimas; analitinių planavimo dokumentų, pozicijų, aktualių siūlymų
rengimas ir pristatymas; aukšto lygio susitikimai su rezidavimo šalies valstybės pareigūnais, ES institucijų pareigūnais, kultūros institucijų
vadovybe; organizuoti ir/ar koordinuoti vadovybės vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); organizuoti ir / ar koordinuoti reziduojamos
šalies žiniasklaidos atstovų, kultūros operatorių vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); su tęstiniu bendradarbiavimu susijusios veiklos
(stipendijos, rezidencijos, mainai, ilgalaikiai projektai ir pan.); viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida; informacijos kaupimas apie Lietuvai
reikšmingą kultūros paveldą rezidavimo šalyje (šalyse), paveldo sugrąžinimo į Lietuvą projektų įgyvendinimas; Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros darbai; kultūros turizmo produktų sklaida; rezidavimo šalyje Lietuvos kultūrai
nusipelniusių asmenų pristatymas apdovanojimams; pasisakymai ir pranešimai susitikimuose, renginiuose ir konferencijose; interviu žiniasklaidai;
leidybos projektai; edukaciniai projektai; Lietuvos kultūros informacijos centrų kūrimas ir stiprinimas (aukštosios mokyklos, bibliotekos ir kt.) ir
kita).
1. Organizuoti ir koordinuoti vizitai: 1.1. LR kultūros Ministro Š Biručio į Berlyne vykusį tarptautinio projekto‚Vilna – Vilno – Vilnius. Žydiškas
Vilnius – Topografija tarp moderno ir mito.“ Šio projekto programoje, specialiai šiam projektui buvo parengta knygų, kurios buvo verstos ir leistos
į jidiš kalbą Vilniuje 20 a. pradžioje, paroda, kuri buvo eksponuojama Jakobo ir Vilhelmo Grimų centre (HU centrinė biblioteka) bei tarptautinė
konferencija, kurios metu buvo tematizuojama amžių sandūros Vilniaus žydų kultūra, vykusi Konrado Adenauerio fonde. 1.2. Vilniaus mero A.
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Zuoko vizitas į Berlyną. Vizito metu meras dalyvavo projekto ‚Vilna – Vilno – Vilna. Žydiškas Vilnius – Topografija tarp moderno ir mito‘
atidaryme.
2. „Lietuvių menininkų pėdsakai Vokietijoje“. 4.1. Toliau rinkta medžiaga prie Vokietijoje gyvenusius ir kūrusius žymius Lietuvos menininkus: A.
Švėgždą bei A. Mončį. Suorganizuoti susitikimai bei rasti nauji kontaktai žmonių šiuos menininkus pažinojusius. Į Berlyną buvo atvykusi dr. J.
Ludavičienė, kuri, gavusi LR kultūros ministerijos stipendiją, renka medžiagą monografijai apie A. Švėgždos gyvenimo metus, praleistus DDR.
Jai pavyko aptikti naujų Švėgždos darbų buvusioje DDR teritorijoje, rasti dar daugiau jį pažinojusių žmonių, gauti jų interviu. Aš jai perdaviau
naujus kontaktus, kuriuos man pavyko gauti. 4.2. Tariamasi dėl Mončio parodos Freiburge, kuriame po karo veikė Lietuvos menininkų akademija.
4.3. Tariamasi dėl išsamesnių Freiburge veikusios lietuvių meno akademijos tyrimų su lietuvių mokslininkais.
3. Sutarta su tarptautinės Leipcigo knygų mugės direktoriumi p. O. Zille, kad Lietuva – garbės viešnios teisėmis bus kviečiama dalyvauti
Tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje 2017 metais.
4. Pildoma Vokietijos žurnalistų duomenų bazė.
5. Pradėta rengtis Lietuvos – Vokietijos ryšių tiriamojo centro Humboldtų universitete steigimui. Susitikta su HU atstovais, senato bei rektorato
nariais, parašytas raštas dėl Baltistikos tyrimų centro steigimo universiteto senatui, gautas teigiamas atsakymas, ieškoma rėmimo iš Lietuvos bei
Vokietijos pusės. Pradėta rengti Baltistų konferencija, vyksianti 2014 m. kovo mėnesį Berlyne, į šią konferenciją planuojama sukviesti baltistus,
dirbančius Vokietijoje, taip pat Lietuvos baltistus, kurie institucionaliai galėtų prisidėti prie Baltistikos centro Berlyne steigimo.
6. Po labai sėkmingai praėjusio projekto „Vilna – Vilno – Vilnius – Žydiškas Vilnius tarp moderno ir mito“, kurio pasėkoje atsirado keliaujanti
paroda, kuris bus eksponuojama Diusburge, Hamburge, Nurnberge, kt., toliau bendradarbiaujama su Moses – Mendessohno centru planuojant
sekančius projektus. Vieną jau pavyko realizuoti. Konferencijos metu buvo kalbama apie tai, jog į lietuvių kalbą reikėtų išversti Lessingo knygą
‘Nathanas išmintingasis‘, kurio vertimą žadėjo paremti Moses Mendelssohno centras. Paaiškėjo, kad vertimas yra padarytas, reikia pinigų knygos
leidybai. Žadėta finansinė parama buvo suteikta, knyga turėtų būti išleista ateinančių metų pradžioje, planuojamas jos pristatymas Vilniaus knygų
mugėje. 7.1. Bendradarbiaujant su minėtu centru ateinančiais metais planuojamas glaudesnis bendradarbiavimas su institutais bei centrais
Lietuvoje tiriančiais Europoje gyvenusių žydų tematiką. Planuojamos mainų programos, bendri projektai. 7.2. Berlyne planuojama surengti trišalę
podiumo diskusiją: Lietuva – Vokietija – Pietų Afrikos Respublika tiriant litvakų tematiką.
7. Antrus metus Berlyne vyko daug susidomėjimo sulaukęs, mano inicijuotas, Lietuvos šiuolaikinio šokio festivalis ‚Litauen tanzt contemporary‘.
Sukurtas festivalio logotipas bei elektroninis puslapis, išsiplėtė festivalio partnerių ratas, bei scenų geografija. Festivalis susilaukė įvertinimo ir
gerų vertinimų.
8. Tariamasi su tarptautiniais, Vokietijoje 2014 – 2015 m. vyksiančiais festivaliais dėl Lietuvos kaip garbės viešnios statuso.
9. Vykdyta eilė projektų su kitomis ambasadomis bei kultūros centrais: Čekų kultūros centras, Latvijos, Estijos ambasados.
10. Planuojami projektai 2014 metais bendradarbiaujant su kitomis ambasadomis bei kultūros institutais: EUNIC, Čekų kultūros institutu, Latvijos,
Estijos ambasada, Ukrainos ambasada, Lenkijos kultūros institutu, kitais.
11. Ruošiamasi Kristijono Donelaičio jubiliejinių metų minėjimui Vokietijoje. Pirmas renginys vyks gruodžio 18 d. Gorkio teatre Berlyne,
bendradarbiaujant su Kulturform fur Osteuropa.
12. LRKM apdovanojimui „Nešk savo šviesą ir tikėk‘ pristatytas ir kaip kandidatas patvirtintas p. H. Holzapfel, labai prisidėjęs prie lietuvių literatūros
sklaidos Vokietijoje ir daug dirbantis su mūsų literatūros populiarinimu bei su mainų tarp Lietuvos ir Vokietijos literatų. P. Holzapfel
apdovanojimas buvo įteiktas Berlyne, įžanginio renginio pažymint K. Donelaičio jubiliejinius metus Vokietijoje, proga.
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13. Toliau tęsiami mano inicijuoti projektai: 13.1. ‚Lietuvių literatūros salonas‘, kelis kartus šiais metais vykęs Berlyne, 13.2. ‚Lietuvių vaikų
literatūros salonas‘ vykęs Berlyne, „Lietuvos – Vokietijos istoriniai analai‘ vykę Berlyne bei Bremene. Planuojama visus šiuos projektus, nes jie
visi labai pasiteisino, tęsti toliau.
14. Pradėta kaupti duomenų bazę apie vertėjus verčiančius lietuvių literatūrą į vokiečių kalbą.
15. Koordinuotas Vokietijoje vykstančio festivalio ‚Folk Baltika“ vadovų vizitas į Lietuvą, ieškant potencialių partnerių bendradarbiavimui.
16. Suorganizavau ir koordinavau Kauno muzikinio teatro delegacijos vizitą į Komische Oper Berlyne. Vizito tikslas – bendradarbiavimo galimybių
paieška, profesinės patirties pasikeitimas, spektaklių pirkimo galimybių paieška.
17. Interviu Lietuvos bei Vokietijos žiniasklaidoje. (Baltische Rundschau, LRT, Globe)
18. Užmegzti nauji kontaktai su fondais bei su naujais potencialiais projektų partneriais, tiek Berlyne, tiek kitose Vokietijos žemėse.
19. Bendradarbiavau su miestais partneriais. 19.1. Diusburge buvo eksponuojama paroda ‚ Vilna – Vilno – Vilnius“ Žydiškas Vilnius tarp moderno ir
mito“.
IV.
Kultūros atašė sudaryta veiklos kontaktų suvestinė (teikiama viešai prieinama informacija tik elektroniniu būdu kaip priedas prie ataskaitos)
Projektų partnerių, bendradarbių, išeivijos kultūros ir meno veikėjų duomenų bazė rezidavimo šalyje (šalyse) (vardas, pavardė, organizacija /
veiklos sritis, pareigos, kontaktiniai duomenys)

V.

Pastabos ir pasiūlymai

__________________
(parašas)

Gabrielė Žaidytė
(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.

