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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Rusija, Maskva, Aleksandras Šimelis
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2014 M. SAUSIO – GRUODŽIO MĖN.

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.
I.

II. Kultūros atašė inicijuoti, koordinuoti ir įgyvendinti projektai
1. Kultūros atašė koordinuoti, 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. Laisvės Gynėjų
dienos minėjimas
sausio 13 d.
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
ambasada Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Sausio 13 d., Lietuvos
Respublikos ambasada
Rusijoje

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Rusijoje
Aleksandras
Šimelis

Prieš 23-ejus metus Lietuva atsisveikino
su 13 žuvusiųjų, 1991 m. sausio 13-ąją
sudėjusių savo gyvybes ant laisvės ir
šalies nepriklausomybės aukuro.
Sausio 13 dienos minėjimo proga
riežisierius Audrius Juzėnas bei filmo
prodiuseris Algirdas Semaškevičius
mielai sutiko parodyti filmą
„Ekskursantė“.
Svečius sutiko Lietuvos ambasadoriaus
Rusijoje pavaduotojas Jonas Grinevičius,
Lietuvos Respublikos kultūros atašė
Rusijoje Aleksandras Šimelis.
Renginyje dalyvavo diplomatinis
korpusas, lietuvių bendruomenė.

Renginyje dalyvavo 40
svečių.

Informacija skelbta tik
diplomatiniam
korpusui ir Lietuvių
bendruomenei.
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2. Lietuvos
kompozitoriaus
Fausto Latėno
autorinis vakaras
Organizatoriai:
VšĮ „Арт
преимуществo“,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

P.Slobodkino centro
koncertų salė, sausio
21 d.

Viktoras Gerulaitis,
Ingrida RupaitėPetrikienė,
Kristijonas
Venslovas,
Tomas Petrikis,
Povilas Jacunskas,
Kostas Tumosa,
Indrė Baikštytė,
Dalia Balsytė,
Giedrius Gelgotas,
(Art Vio, Fort Vio
kolektyvai)

Sausio 21 d., P. Slobodkino centro
koncertų salėje (Arbato g. 48), įvyko
Lietuvos kompozitoriaus Fausto Latėno
autorinis vakaras. Įspūdingoje salėje
susirinkusius klausytojus pasveikino LR
ambasadorius Renatas Norkus,
režisierius Rimas Tuminas, kultūros
atašė Aleksandras Šimelis.
Fausto Latėno muzika bei Viktoro
Gerulaičio muzikinių kūrinių pristatymas
pakerėjo visus klausytojus. Ypatingai
profesionalus lietuvių muzikų
pasirodymas sulaukė didžiulių ovacijų,
svečiai ir F.Latėno muzikos gerbėjai ilgai
plojo stovėdami, nepaleisdami atlikėjų ir
kompozitoriaus nuo scenos.

Renginyje dalyvavo Maskvos
elitas (aktoriai, režisieriai,
muzikai, kompozitoriai,
kultūros veikėjai,
verslininkai), ambasadoriai,
diplomatai, lietuvių
bendruomenė.
Viso - 660 klausytojų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje
https://ru.mfa.lt/index.p
hp?3377545948
Didelis susidomėjimas
koncertu buvo ir iš
žiniasklaidos pusės.
Rusijos TV kultūros
kanalas parengė
reportažą apie F.Latėno
kūrybą, kurį pamatė
apie 4,5 milijonų
žiūrovų.
Kultūros radijas
„Orfej“ (1 milijonas
klausytojų) ir žurnalas
„Muzykalnaja žyzn“
(0,5 milijono tiražas)
parengė interviu su
kompozitoriumi.
http://tvkultura.ru/articl
e/show/article_id/1059
29
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3. Lietuvos
fotografijos klasika.
Erdvės genijus.

Organizatoriai:
Brolių Liumjerų
fotografijos centras
Maskvoje
www.lumiere.ru;
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Brolių Liumjerų
fotografijos centras
Maskvoje
vasario 5- kovo 23 d.

Renatas Norkus,
Vladas
Mackevičius

Parodoje buvo pristatyti daugiau kaip du
šimtai (200) XX amžiaus antros pusės
15-kos Lietuvos fotomeninkų darbų.
R.Auguno,M. Baranausko, V.Butyrino,
R.Dichavičiaus, A.Zavadskio, J.Kalvelio,
A.Kunčiaus,V.Luckio, A.Macijausko,
A.Mežansko, R.Požerskio, R.Rakausko,
V.Strauko, A.Sutkaus, V.Šontos darbai.
1000 kv.m. fotografijos parodų centre
buvo pristatyti tik Lietuvos fotografijos
klasikai. Tai buvo didžiulis įvykis
Maskvoje. Parodos atidaryme dalyvavo
žymūs Rusijos fotomenininkai. Kalbose
buvo akcentuoti Lietuvos fotomenininkų
darbų ypatumai ir jų kitoks pasaulio
pajautimas bei pasaulėžiūra.

Parodos atidaryme dalyvavo
apie 250 asmenų, iš viso
parodą aplankė apie 7000
asmenų.

Informacija skelbta
Italijos žiniasklaidoje:
http://www.lumiere.ru/
exhibitions/archive/id133/
http://www.gazeta.ru/c
ulture/2014/02/09/a_58
96957.shtml
http://www.afisha.ru/ex
hibition/91680/
http://www.museum.ru
/N52409
http://events.thevillage.ru/cities/mosco
w/events/9221-geniymesta-klassikalitovskoy-fotografii
http://www.ng.ru/accen
t/2014-0131/10_photo.html
http://ru.delfi.lt/misc/cu
lture/v-moskvepredstavlena-klassikalitovskojfotografii.d?id=639268
80
http://studio67.by/mag/
events/genij-mestaklassika-litovskojfotografii/
http://www.interviewru
ssia.ru/events/geniymesta-klassikalitovskoy-fotografii
http://www.youtube.co
m/watch?v=VfnZLXC
BEb4
https://www.facebook.c
om/media/set/?set=a.10
151909034871190.107
3741863.31459274118
9&type=3
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http://www.geo.ru/geopriglashaet/genii-mesta
http://www.photosight.
ru/afisha/760/
http://kudago.com/msk/
event/vystavka-genijmesta-klassikalitovskoj-fotografii/
http://www.timeout.ru/
msk/artwork/318758
http://www.vashdosug.
ru/msk/exhibition/perfo
rmance/538190/
http://tvkultura.ru/articl
e/show/article_id/1068
02

ir t.t..
(google.com = Гений
места. Классика
литовской
фотографии
5 февраля – 23 марта
2014)
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4. Tarptautinė
dailininkų sąjungų
konferencija Maskvoje.
Tarptautinis Maskvos
meninis salonas paroda, ЦДХ parodų
rūmuose. „ЦДХ-2014.
Связь времен“
Lietuvos dailininkų sąjunga
Organizatorius:
ЦДХ parodų centras
Maskvoje

ЦДХ parodų rūmai.
vasario 28- kovo 9 d.

Dovilė Tomkutė

Konferencijoje – parodoje dalyvavo
buvusios Tarybų Sąjungos bei Baltijos
šalių dailininkų sąjungos. Parodoje buvo
pristatytos virš 70 ekspozicijų bei virš
120 asmeninių parodų.
Konferencija – paroda sutraukė labai
daug meno gerbėjų bei kolekcininkų iš
viso pasaulio.

Parodos atidaryme dalyvavo
virš 300 svečių. Parodą
aplankė virš 4000 lankytojų.

Informacija skelbta
http://confederationart.ru/ru/index.php?p1=
icau&p2=evtlist&evtid
=235
http://www.arkagalerija
.lt/sdx-2014.html
http://www.museum.ru
/N52677
http://www.artprima.ru/
news/miraiskusstva/novyijresurs107.html
http://www.artlib.ru/ind
ex.php?id=21&sid=1&i
id=2961&idp=100&od
=2&of=6
http://www.newizv.ru/c
ulture/2014-0225/197662moskovskijmezhdunarodnyjhudozhestvennyj-salonsvjaz-vremen-projdetv-cdh.html

7
5. Kovo 11-sios
paminėjimas
LR ambasadoje
Maskvoje
Organizatorius:
LR ambasada Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

LR ambasada Rusijoje

Aleksandras
Šimelis

Lietuvos ambasadoje įvyko J.Matonio ir
V.Damaševičiaus dokumentinio kino
filmo „Dvylika apaštalų ir viena moteris“
premjera.

Premjeroje dalyvavo lietuvių
bendrijos nariai bei LR
ambasados diplomatai.

Informacija skelbta
http://www.lrt.lt/naujie
nos/kultura/26/38288/_
dvylika_apastalu_ir_vi
ena_moteris_pirmieji_i
svydo_maskvoje_gyve
nantys_lietuviai
http://www.bernardinai
.lt/straipsnis/2014-0312-dvylika-apastalu-irviena-moteris-pirmiejiisvydo-maskvojegyvenantyslietuviai/114996
http://www.klaipeeda.d
aily.lt/naujienos/laisval
aikis-irkultura/kultura/dvylikaapastalu-ir-vienamoteris-pirmiejiisvydo-maskvojegyvenantys-lietuviai619616#.VKx6NNKUe
So
http://www.viniaus.die
na.lt/naujienos/laisvalai
kis-irkultura/kultura/dvylikaapastalu-ir-vienamoteris-pirmiejiisvydo-maskvojegyvenantys-lietuviai619616#.VKx6dtKUeS
o
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6. Solistų kamerinio
orkestro „Amo Deus“
koncertas Maskvos
konservatorijos
didžiojoje salėje
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
prodiuserių centras
„Master“
7. V.Čepinskio
koncertas su Maskvos
kameriniu orkestru
„Musica Viva“

Maskvos
konservatorijos didžioji
salė, kovo 22 d.
KONCERTAS BUVO
ATŠAUKTAS DĖL
ĮVYKIŲ
UKRAINOJE

Gnesinų akademijos
didžioji salė,
kovo 22 d.

Solistai:
Vladimiras
Prudnikovas,
Raminta
Vaicekauskaitė,
Lukas Geniušas

V.Čepinskis

Gnesinų akademijos
didžioji salė

koncertas ES
atstovybėje Maskvoje.

Organizatoriai:
ES atstovybė
Maskvoje,
LR ambasada Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Maskvos Gnesinų akademijos didžiojoje
salėje skambėjo koncertas, kuriame
V.Čepinskis buvo ir solistas, ir
dirigentas. Be klasikos kompozitorių
Vilhelmas dar atliko V.Bartulio dvigubą
koncertą dviem smuikams ir orkestrui.

Koncerte apsilankė apie 600
klausytojų.

Informacija skelbta
http://musicaviva.ru/sh
are_files/Musica_Viva
_2013-2014.pdf
http://belcanto.ru/1403
1501.html
www.musicaviva.ru

Svečių tarpe buvo
ambasadoriai, diplomatai.

Informacija skelbta
ES atstovybės
internetiniame
puslapyje

Klausytojai labai šiltai priėmė
V.Čepinskio pasirodymą. Savo
virtuozišku grojimu jis tiesiog užbūrė
salėje esančią publiką, kuri nenorėjo jo
paleisti nuo scenos net po kelių atliktų
bisų.

Organizatorius:
Maskvos kamerinis
orkestras „Musica
Viva“

8. A. Šimelio

Informacija skelbta
http://www.vashdosug.
ru/msk/concert/perform
ance/540376/
http://www.afisha.ru/co
ncert/978987/
http://muzkarta.info/afi
sha/kontsertnyy-planmoskovskoykonservatorii-na-14
.

ES atstovybė,
kovo 29 d.

A.Šimelis

ES atstovybėje įvyko A. Šimelio solinis
koncertas. Koncerto metu skambėjo
fortepijono klasikinis ir džiazinis
repertuaras.

9
9. Baltijos šalių
ambasadų
susitikimas.
Lietuvos trio
koncertas.

Latvijos ambasada
Rusijoje,
balandžio 4 d.

Emilija
Budžemaitė,
(fortepijonas),
Aleksandras
Šimelis
(fortepijonas);
Robertas Grod
(violončelė).

Organizatoriai:
Lietuvos ambasada
Rusijoje,
Latvijos ambasada
Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje
10. Pasaulio kultūros
dienos paminėjimas.
Fortepijoninis TRIO

Jurgio Baltrušaičio
namai, balandžio 15 d.

Emilija Budžemaitė
(fortepijonas);
Robertas Grod
(violončelė);
Anar Seidov
(smuikas).

ES rezidencija
Maskvoje, balandžio
16 d.

Vladas
Mackevičius,
Erikas Schloeseris

Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
ambasada Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje
11. ART VILNIUS
pristatymas ES
rezidencijoje
Maskvoje
Organizatoriai:
ES atstovybė
Maskvoje,
LR ambasada Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
ART VILNIUS meno
vadovas Erikas
Schloeseris

Šventiniame koncerte
dalyvavo virš 120 diplomatų ir
ambasadų darbuotojų.

Informacija skelbta

Šventiniame koncerte skambėjo
G.Kuprevičiaus, M.K.Čiurlionio,
H.Veniavskio, E.Isaje, S.Rachmaninovo,
B.Dvariono kūriniai.

Koncerte dalyvavo apie 130
svečių.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje.

ES rezidencijoje Maskvoje įvyko ART
VILNIUS koncepcijos pristatymas
Rusijos žurnalistams bei meninkams.
Parodomieji darbai buvo atvežti iš
Vilniaus galerijos „Gaidys“.

Pristatyme buvo virš 150
žiūrovų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje.

Latvijos ambasadoje įvyko pirmasis
Baltijos šalių ambasadų diplomatų ir
darbuotojų susitikimas.
Šventiniame koncerte dalyvavo pianistai
Emilija Budžemaitė, Aleksandras
Šimelis ir violončelininkas Robertas
Grod.
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12. Lietuvos - Rusijos
kultūros ir
ekomonikos forumas
S.Peterburge

RENGINYS
ATŠAUKTAS DĖL
ĮVYKIŲ
UKRAINOJE

Vaikų choras
„Ąžuoliukas“,
V.Noreika,
dailės akademijos
studentai, Kauno
muzikinio teatro
choras ir kt.

J.Baltrušaičio namai,
balandžio 28 d.

D.Geringas,
V.Tarasovas

S.Peterburgas,
balandžio 20-27 d.

Informacija skelbta

Organizatoriai:
Lietuvių bendrija
S.Peterburge,
LR kultūros
ministerija,
Lietuvos pramonininkų
konfederacija.

13. Lietuvos
legendinių muzikų
išskirtinis koncertas
„Bachas plius“

Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Maestro D.Geringas ir maestro
V.Tarasovas koncerto klausytojams
atskleidė savitą muzikos interpretaciją.
J.Bacho kūryba skambėjo kartu su
perkusija. Koncerte taip pat buvo atlikti
V.Gemanavičiaus bei V.Tarasovo
kuriniai.

Koncerte dalyvavo virš 130
klausytojų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje.
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14. J.Sasnausko ir
S.Dobrovolskio knygų
pristatymas
S.Peterburge

Pranciškonų ordinas
Sankt Peterburge,
balandžio 30 d.

Organizatoriai:
Pranciškonų ordinas
S.Peterburge,
knygų leidykla
„Izdatelstvo Ivana
Limbacha“
15. Baltijos šalių
mugė

Organizatoriai:
Lietuvos ambasada
Rusijoje,
Latvijos ambasada
Rusijoje,
Estijos ambasada
Rusijoje.

Kultūros parkas
Maskvoje,
gegužės 1-4 d.

RENGINYS
ATŠAUKTAS DĖL
ĮVYKIŲ
UKRAINOJE

J.Sasnauskas

Balandžio 30 d. Sankt Peterburge
pranciškonų ordinas kartu su knygų
leidykla „Izdatelstvo Ivana Limbacha“
organizavo Stanislovo Dobrovolskio ir
Juliaus Sasnausko pamokslų rinktinės „Iš
skverelių ir kaimelių teologijos“, kurią
sudarė ir į rusų kalbą išvertė Marija
Čepaitytė ir Tomas Čepaitis, pristatymą,
kuriame dalyvo vienas iš autorių, Julius
Sasnauskas. Įvyko gerbėjų susitikimas su
autoriumi.

Pristatyme dalyvavo apie 100
svečių.

Informacija skelbta
http://wordorder.ru/ne
ws/godislove/

Informacija skelbta
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16. Vakarinis
muzikinio dueto
„CELLO&PIANO“
koncertas

J.Baltrušaičio namai,
gegužės 8 d.

Robertas Grod,
Mami Nishio

Koncerto programoje skambėjo
ankstyvojo austrų romantizmo, prancuzų
impresionizmo bei rusų romantizmo
šedevrai.

Koncerte dalyvavo apie 130
svečių.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

J.Baltrušaičio namai,
gegužės 15-17 d.

Akad. Antanas
Andrijauskas, prof.
Rita Balkutė, prof.
E.Konickaja

2014 m. gegužės 15-17 Jurgio
Baltrušaičio namuose Maskvoje vyko
tarptautinė mokslinė konferencija.
Paminėti institutai jau 15 metų
bendradarbiauja su LR ambasada
rengiant konferencijas Jurgio
Baltrušaičio namuose. Buvo aptarta
gyvūnų semantika ir simbolika
literatūroje, kalboje, mene (taip pat ir
heraldikoje) ir liaudies kultūroje – nuo
senų laikų iki mūsų dienų, nuo Baltijos
iki Balkanų.

Konferencijoje dalyvavo
mokslininkai, akademikai ir
profesoriai iš Lietuvos,
Latvijos, Italijos, Rusijos,
Baltarusijos, Vokietijos, JAV
ir Izraelio. Konferencijos metu
buvo pristatyta virš 25
pranešimų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

17. Tarptautinė
mokslinė konferencija
„GYVŪNŲ
PASAULIS
MITOPOETINIU
POŽIŪRIU“
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
Rusijos akademijos
slavistikos institutas,
Maskvos valstybinio
universiteto pasaulinės
kultūros institutas

Įvyko choro „Mažoji kapela“ koncertas,
surengta puiki paroda „Gyvūnai senuose
ir naujuose Lietuvos miestų herbuose“
bei Lietuvos menininkų etnografinė
mugė.

Konferencijoje, parodoje,
mugėje bei koncerte dalyvavo
virš 200 svečių.
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18. BENDRAS
LIETUVOS IR
LENKIJOS
ATLIKĖJŲ
KONCERTAS
SANKT
PETERBURGE
GEGUŽĖS 3-IOSIOS
KONSTITUCIJOS
METINIŲ PROGA

„Jani Kirik“ koncertų
salė Sankt Peterburge,
gegužės 17 d.

Ingrida
Spalinskaitė,
Lina Žilinskaitė,
Narimantas
Murauskas

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Sankt Peterburge kartu su
Lietuvos Respublikos Kultūros atašė
Maskvoje Aleksandru Šimeliu, Lenkijos
Respublikos generaliniu konsulatu Sankt
Peterburge ir Lenkijos institutu Sankt
Peterburge Abiejų Tautų Respublikos
1791 m. Gegužės 3 d. Konstitucijos
metinių proga š.m. gegužės 17 d. surengė
bendrą Lietuvos ir Lenkijos muzikos
atlikėjų koncertą.
Programoje skambėjo Lietuvos ir
Lenkijos liaudies muzika. Koncerto
baigiamojoje dalyje Lietuvos ir Lenkijos
muzikantai atliko kartu paruoštus
kūrinius. Klausytojai lydėjo muzikantus
gausiais aplodismentais.

Koncerte dalyvavo virš 500
klausytojų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
generalinio konsulato
Sankt Peterburge bei
Lenkijos instituto
Sankt Peterburge
internetinėse
svetainėse.

J.Baltrušaičio namai,
gegužės 18 d.

Prof. Rita Balkutė,
Akad.
A.Andrijauskas

Rita Balkutė pristatė filmą apie liaudies
mediciną, kuri yra lietuvių tradicinės
kultūros dalis. Tai žmonių sukauptos
žinios apie ligas, jų gydymo būdus ir
priemones, apie tai, kaip jų išvengti, kaip
saugoti sveikatą, apie augalų rinkimo
patirtį ir pan.

Filmo peržiūroje bei akad.
A.Andrijausko paskaitoje
dalyvavo apie 60 klausytojų ir
žiūrovų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje.

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
generalinis konsulatas
Sankt Peterburge,
Lenkijos institutas
Sankt Peterburge

19. Filmas LIETUVIŲ
TIKĖJIMAI IR
ŽINIOS APIE
SVEIKATĄ
Akad.A.Andrijausko
paskaita

Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Akad. A.Andrijauskas skaitė paskaitą
apie kultūros vystymosi tendencijas
pasaulyje.
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20.
Rimo Tumino
apvalus stalas
“Teatro menas”

J.Baltrušaičio namai,
gegužės 22 d.

Rimas Tuminas

Surengtas „apvalaus stalo” renginyssusitikimas su Maskvos žurnalistais bei
teatralais apie teatro meną.

Konferencijoje dalyvavo apie
70 klausytojų.

ЦДХ parodų rūmai,
gegužės 21-25 d.

docentas dr.
Liutauras Nekrošius

Maskvoje įvyko IV Maskvos
architektūros bienalė ir XIX tarptautinė
„АРХ Москва“ paroda. Renginio
organizatorius, žurnalas „Projekt
Baltija“, šiame projekte dalyvavo kartu
su Baltijos-Skandinavijos projektu
„Nordic Block“. Renginyje dalyvavo
tokios šalys kaip Danija, Norvegija,
Suomija, Švedija, Estija, Latvija, Lietuva
ir S.Peterburgas.
Lietuvai atstovavo kuratorius,
architektas, Vilniaus technikos
universiteto architektūros fakulteto
architektūros teorijos katedros vedėjas
docentas dr. Liutauras Nekrošius.

Renginyje dalyvavo virš 3000
žiūrovų.

Informacija skelbta
http://moscowarch.ru/n
ews/proekt-nordicblock-na-arh-moskve
http://archi.ru/russia/55
160/pobediteli-arkhmoskvy

LR ambasada
Maskvoje, svečių namų
10 aukšto konferencijų
salė,
gegužės 29 d.

Aleksandras
Šimelis

LR ambasados patalpose įvyko
R.Danisevičiaus fotografijos parodos
atidarymas.

Atidaryme dalyvavo lietuvių
bendrijos nariai bei ambasados
darbuotojai

Informacija skelbta

Organizatorius:
Vachtangovo teatras

21. IV Maskvos
architektūros bienalė
ir XIX tarptautinė
„АРХ Москва“
paroda
Organizatorius:
žurnalas „Projekt
Baltija“

22. R. Danisevičiaus
fotografijos parodos
atidarymas
Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje
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23. Luko Geniušo
koncertas

Maskvos
konservatorijos didžioji
salė,
gegužės 30 d.

Lukas Geniušas

Prestižinėje Maskvos konservatorijos
didžiojoje salėje įvyko L.Geniušo solinis
koncertas. 1700 vietų salė buvo beveik
pilna. Klausytojai po fantastiško Luko
pasirodymo nenorėjo paleisti jaunojo
genijaus nuo scenos.

Koncerte dalyvavo apie 1600
klausytojų.

Informacija skelbta
http://snob.ru/selected/
entry/76424 \
http://www.cultandart.r
u/music/94423solnyj_koncert_pianista
_lukasa_genjushasa_30
_maja_v_bolshom_zale
_konservatorii_
http://cult.mos.ru/event
s/solnyy-kontsertlukasa-genyushasa/
http://muzkarta.info/afi
sha/lukas-genyushas-2

LR ambasada
Maskvoje, svečių namų
kavinėje “Rūta”,
birželio 4 d.

dr. Lina
Kaminskaitė –
Jančorienė

Filmai:
„Laikas eina per miestą“, rež. A.
Grikevičius, 1966
„Šimtamečių godos“, rež. R. Verba, 1969
„Kelionė ūkų lankomis“, rež. H.
Šablevičius, 1973

Filmų peržiūroje dalyvavo
apie 40 žiūrovų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

Organizatorius:
ART - BRAND

24. Dokumentinių
filmų vakaras
„Lietuvių autorinės
dokumentikos ištakos
Organizatorius:
LR ambasada Rusijoje

Buvo parodyti trys skirtingų režisierių
filmai. Tai vieni svarbiausių filmų
lietuvių kino istorijoje, ženklinantys
savitos lietuvių autorinės dokumentikos
formavimosi pradžią. Filmų kūrėjai
toldami nuo jiems primestų sovietinės
tikrovės schemų gvildena laiko tėkmės,
dabarties ir praeities susidūrimo
klausimus.
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25 . IV tarptautinis
Renesanso muzikos
festivalis.
Nerijus Masevičius
(vokalas)

Šv. Petro ir Povilo
evangelikų katedra,
birželio 1 d.

Nerijus Masevičius
(vokalas)

IV tarptautinio festivalio metu buvo
atliktas stambios formos kompozitoriaus
C.Monteverdi kurinys - „Vespro della
Beata Vergine“. Vieną iš pagrindinių
partijų atliko lietuvos atlikėjas Nerijus
Masevičius. Projekto meno vadovas –
Endriu Loures-King. Po šio pasirodymo
maestro Endriu Loures-King pakvietė
Nerijų dalyvauti kitame jo projekte
Anglijoje.

Koncerte apsilankė virš 700
klausytojų.

Informacija skelbta
Collegiummusicum.ru
http://www.muzcentru
m.ru/afisha/i4622/
http://newsmuz.com/ne
ws/2014/shedevrmonteverdi-vpervyeprozvuchal-v-moskve31400
http://www.colta.ru/ne
ws/3296

35 milimetrų
kinoteatras,
birželio 13-17 d.

Audrius Juzėnas,
Linas Rimša

35 milimetrų kinoteatre įvyko 5-ių
lietuvių filmų kino festivalis, kuriame
buvo parodyti naujos kartos lietuvių
režisierių meniniai filmai.
Lietuvos kino festivalis „Kino pavasaris“
buvo praėjusio kino festivalio partneris.

Festivalyje apsilankė apie
1000 žiūrovų.

Informacija skelbta
http://www.planetakinofest.ru

J.Baltrušaičio namai,
birželio 15-18 d.
(4-ios premjeros)

Linas Rimša,
Aleksandras
Šimelis

Noras atgaivinti J.Baltrušaičio namų
dvasią, paskatino ryžtis pastatyti
spektaklį...
Spektaklio premjera, įvykusi šių metų
birželio mėnesį Lietuvos Respublikos
ambasadoje Rusijos Federacijoje, J.
Baltrušaičio namuose, Maskvoje, tapo
neeiliniu teatrinio gyvenimo įvykiu.
Aukščiausio vertinimo sulaukė aktoriai,
režisierė T.Strelbickaja, bei
kompozitorius A.Šimelis.

Spektaklį pamatė virš 300 VIP
žiūrovų.

Informacija skelbta
http://www.cultandart.r
u/theatre/98219premera_tragedii_solne
chnye_malchiki_po_pe
se_affabulazione_per_p
aolo_pazolini_
http://mordervladimir.livejournal.co
m/

Organizatoriai:
Collegium musicum

26. Lietuvių filmų
festivalis – Дни
литовских фильмов
Organizatoriai:
Planeta kino,
Rusijos kultūros
ministerija

27. P.P.Pasolini
spektaklis
„Affabulazione“
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
T.Strelbickajos teatras
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28. Tarptautinis
projektas "WHAT
THINKS ME" ,
"Manifesta'10"
bienalės metu,
S.Peterburge

"Taiga Art Space"
parodų centras,
S.Peterburgas,
birželio 27 d. - liepos
21 d.

Justė Kostikovaitė,
Monika Lipšic,
Gediminas Žygus,
Marija Olšauskaitė,
Lina Lapelytė,
Jurgis Paškevičius,
Julijonas Urbonas

J.Baltrušaičio namai,
birželio 23 d.

Aktorius
J.Budraitis,
muzikė Žana
Miniotaitė
(violončelė)

Organizatoriai:
Všį “Bendri reikalai”

29. G.Kanovičiaus
rinktinių raštų
(penkiatomio)
pristatymas

Bator. N40.

Organizatoriai:
Asociacija N40

Projektą pamatė keli šimtai
žmonių.

Informacija skelbta
http://kudago.com/spb/
event/vystavka-whatthinks-me-chtodumaet-menya/
http://www.thevillage.ru/village/week
end/seasonplans/145601-plany-naleto-18-vystavok
http://peterburg2.ru/eve
nts/115096.html
http://www.go812.ru/af
isha/full/3732

Pristatyme dalyvavo
ambasadoriai, diplomatai,
žymūs Rusijos menininkai.
Viso – virš 150 asmenų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

Video pokalbio metu su rašytoju įvyko
prasminga ir šilta diskusija.

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

30. Trakai - Ulan

Tarptautinio projekto "WHAT THINKS
ME" tikslas - pristatyti jaunus
profesionalius šiuolaikinius lietuvių
menininkus tarptautinio lygio renginyje
ir taip skatinti Lietuvos meno sklaidą
užsienyje, sudaryti sąlygas atsirasti
kontaktams tarptautiniame meno
pasaulyje ir susidaryti naujiems ryšiams
su Rusijos meno scena. Idėja - surengti
intensyvų renginį bienalės
"Manifesta'10" metu bendradarbiaujant
su partneriais iš Sankt Peterburgo "Taiga
Art Space" patalpose miesto centre.
Taiga šiuo metu yra aktyviausia
nepriklausoma šiuolaikinio meno
platforma mieste.
Renginio metu buvo apžvelgtas žymaus
rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus
kūrybinis kelias, paminėtas jo 85-erių
metų jubiliejus.

Muzikė Žana Miniotaitė pristatė
muzikinę programą.
Lietuva – Mongolija.
Liepos 19 – rugpjūčio
15

Vaidotas Marozas ir
Šarūnas Paliokas

Asociacija N40 stengiasi rūpintis vyrų,
pasiekusių krizės amžių, veikla.
Beveik 40 metų senumo
„žiguliuku“ liepos 19 d. komanda
išvažiavo iš Trakų pilies ir keliavo į
Mongoliją,
Ulan Bator, apjuosdami Baikalo ežerą.
Atraminis kelionės taškas buvo Maskva.

Informacija skelbta
safari.lt
http://www.n40.lt/ivyki
ai/trakai-ulan-bator/
http://www.n40.lt/ivyki
ai/keliones-trakai-ulanbator-finisas/
http://www.delfi.lt/tem
os/ulan-batoras/
www.perpasauli.lt
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31. Lietuvos himno
giedojimas

J.Baltrušaičio namai,
liepos 4 d.

Liepos 4-ą dieną lietuvių bendrija bei
diplomatai J.Baltrušaičio namuose
rinkosi minėti Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną
(liepos 6-ąją).
Renginio rengėjai pakvietė visus lietuvių
bendrijos narius pasipuošti tautiniais
drabužiais. Smagu buvo matyti minėjimo
dalyvius, pritariančius paskelbtai
Tautinio kostiumo dienai. Pagiedojus
Lietuvos himną dalyviai ilgai diskutavo
apie Lietuvos valstybę bei
valstybingumą.
Parodoje buvo pristatyta apie 100 įvairių
darbų. Iš jų – 45 M.K.Čiurlionio
reprodukcijos, 44 N.Rericho
reprodukcijos ir jaunų menininkų darbai.

Organizatoriai:
LR ambasada Rusijoje

32. Dailės paroda
“Čiurlionis –
Čiževskij“.
Laikų ryšys

Dubnos miestas,
liepos 5-27 d.

festivalis „More
Amore”

Organizatoriai:
žurnalas Seasons of
life,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje
(muzikinė dalis)

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

Parodoje dalyvavo apie 120
svečių.

Informacija skelbta
http://xn---7sbhhdd7apencbh6a5g
9c.xn-p1ai/projects/7319/

Alinos Orlovos koncerte
dalyvavo virš 3000 klausytojų.
Festivalyje apsilankė virš
10,000 asmenų.

Informacija skelbta
http://www.yamoskva.c
om/node/14639

Parodoje dalyvavo Dubnos miesto
valdžia.

Organizatoriai:
ОРЛОВСКИЙ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ

33. X Vasaros

Susirinko apie 40 lietuvių.

Ermitažo sodas
Maskvoje,
liepos 26 d.

Alina Orlova ir jos
grupė,
prodiuseris Lauras
Lučiūnas,
dirigentas
A.Šimelis

Festivalio akcentu tapo Alinos Orlovos ir
orkestro
„Baltic Light Orchestra“, vadovaujamo
A.Šimelio, pasirodymas.
Visiškas anšlagas ir absoliuti koncerto
sėkmė.

https://www.facebook.c
om/events/1400172023
604259/
http://seasonsproject.ru/as-itwas/kak-proshel-letnijfestival-more-amore2014
http://wecherom.ru/tag/
seasons-more-amore/
http://gorodskoyportal.r
u/moskva/afisha/poster/
30589/
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34. VIII tarptautinis
festivalis “Sukviečiam
draugus“
Organizatoriai:
World music center,
Maskvos
konservatorija

Maskvos
konservatorija,
Rachmaninovo salė,
rugpjūčio 22 d.

Jekaterina
Beliauskienė,
Julija Morozova

Maskvos festivalyje skambėjo
fortepijoninio dueto iš Lietuvos
koncertas. Gerai parengta programa bei
menininkių virtuoziškas grojimas
nepaliko abejingu nei vieno klausytojo.
Mūsų atlikėjoms teko skambinti kelis
bisus ir ne kartą grįžti į sceną.

Koncerte apsilankė virš 400
klausytojų.

Informacija skelbta
http://www.mosconsv.r
u/ru/event_p.aspx?id=1
39794
http://www.worldmusic
center.ru/node/1665
http://moskva.bezforma
ta.ru/listnews/mezhdun
arodnij-festivalsobiraemdruzej/21860669/
http://kudago.com/msk/
event/viiimezhdunarodnyjfestival-sobiraemdruzej/
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35. R.Požerskio
išskirtinė fotografijos
paroda
„Didelis formatas,
dokumentinė proza“

Organizatoriai:
Brolių Liumjerų
fotografijos centras
Maskvoje
www.lumiere.ru;

Brolių Liumjerų
fotografijos centras
Maskvoje
Rugpjūčio 11- spalio
15 d.

Romualdas
Požerskis,
Aleksandras
Šimelis, Vygaudas
Ušackas

2014 m. rugpjūčio 12 d. Maskvoje Brolių
Liumerų galerijos fotografijos centre
atsidarė R.Požerskio autorinė paroda
„Didelis formatas, dokumentinė proza“,
skirta menininko 40-ies metų kūrybiniam
jubiliejui paminėti. Parodoje buvo
eksponuojama apie 100 fotografijų.
Paroda veikė iki spalio 15 d.
Parodos metu įvyko kūrybinis vakaras,
susitikimai su žurnalistais, buvo pristatyti
autoriniai fotografijų albumai:
Atlaidai / Lithuanian Pilgrimages;
Atminties sodai;
Miražų dosjė;
Lietuvos senamiesčiai 1974-1985;
Žalgirio vyrai;
Mažojo Alfonso vargai ir džiaugsmai.

Parodoje apsilankė virš 5000
žiūrovų.

Informacija skelbta
https://www.youtube.c
om/watch?v=LyijSBu_
MlA
http://tvkultura.ru/articl
e/show/article_id/1159
23
http://www.fresher.ru/2
014/08/12/chestnayasovetskaya-fotografiyaromualdasapozherskisa/#more93523
http://www.gazeta.ru/c
ulture/2014/08/15/a_61
78017.shtml
http://lumiere.ru/centre
/press/?utm_medium=e
mail&utm_source=Uni
Sender&utm_campaign
=30551058
http://ru.delfi.lt/misc/c
ulture/v-moskvemasshtabnayafotovystavkaromualdasapozherskisa.d?id=6549
8544
http://cultobzor.ru/201
4/08/bolshaya-formaromualdas-pojerskis/
http://www.rosphoto.c
om/events/bolshaya_fo
rma-2759

21
36. Tarptautinis lėlių
teatrų meno festivalis
S.Peterburge.
«БТК-Фест: Театр
Актуальных Кукол».

БТК- Театр
Актуальных Кукол,
S,Peterburgas,
rugsėjo 19-23 d.

Vilniaus Lėlių
teatras,
Nicius Kristijonas,
Mustašvili Lijana ,
Latėniene Elvyra,
Driežis Rimantas,
Juškėnas Vilmantas

Pirmajame tarptautiniame lėlių meno
festivalyje S.Peterburge savo spektaklį
«Золотая яблонька, винный колодец»,
parodė Vilniaus Lėlių teatras.

Festivalyje apsilankė virš
2000 jaunųjų žiūrovų.

Džiazo klubas „De
Faqto“,
spalio 1 d.;

Vytis Smolskas,
Armanas Isojanas

Koncertuose apsilankė virš
400 klausytojų.

J.Baltrušaičio namai,
spalio 2 d.;

Kolektyvo nariai susipažino Rostove prie
Dono, jaunųjų džiazo atlikėjų konkurse,
kuriame tapo laureatais.
Didelis noras groti savo kūrybos muziką,
paskatino menininkus sukurti savo
kvartetą.

Klubas “Hidden”,
spalio 5 d.;

Muzikų koncertus lydėjo didelė sėkmė ir
audringi klausytojų aplodismentai.

Organizatoriai:
БТК- Театр
Актуальных Кукол

37. “Osipov-Smolskas
jazz quartet”
koncertai

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
RF fondas „ART –
BIT“

Gnesinų akademija,
meistriškumo kursai,
spalio 4 d.

Informacija skelbta
http://www.puppets.ru
http://www.puppets.ru/
news.php?show=187
https://www.facebook.c
om/events/2864241615
29219/
http://www.blogfiesta.com/spb/events/b
tk-fest-teatr-aktualnyhkukol/
http://itar-tass.com/spbnews/1452268
http://www.sobaka.ru/c
ity/theatre/27309
http://www.spbculture.r
u/ru/news/2563/
http://kudago.com/spb/
event/festival-btk-festteatr-aktualnyh-kukol/
http://news.rambler.ru/
27001225/
http://www.zovem.ru/i
ndex.php/trackback/vk.
com/igraem_chto_hoti
m?event=48308
Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje
https://vk.com/event77
625139
http://www.jazzmap.ru/
rus/afisha/Open-TrioOsipov-NadzharovTalalaj-14841.php
http://www.2do2go.ru/
msk/events/34263/kvar
tet-aosipov-vsmolskasv-hidden-bar
http://www.youtube.co
m/watch?v=5ckrOFgM
vic
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38. A.Barzdžiaus
personalinė foto
paroda „Važiuok,
fiksuok,
neemigruok”

J.Baltrušaičio namai,
spalio 2 d.

Algimantas
Barzdžius

J.Baltrušaičio namuose atidaryta nauja
personalinė
Algimanto Barzdžiaus fotografijų paroda
„Važiuok, fiksuok,
neemigruok”. Joje eksponuojamos trys
dešimtys darbų, darytų įvairiose
pasaulio šalyse: JAV, Kroatijoje,
Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje,
Ispanijoje, Olandijoje, Italijoje, Vatikane,
Malaizijoje, Maroke,
Vokietijoje, Belgijoje ir kitur. Tik kelios
fotografijos darytos
Lietuvoje. Nuo 2015 m. vasario mėn.
paroda bus eksponuojama Murmanske.

Parodoje apsilankė virš 200
žiūrovų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje
http://ru.mfa.lt/ru/lt/nau
jienos/kvieciame-ikoncerta-ir-parodosatidaryma
https://www.facebook.c
om/LietuvosRespublik
osAmbasadaRusijosFe
deracijoje

Maskvos prestižinės
salės,
rugsėjo 29 – spalio 7 d.

Rūta Lipinanitytė
(smuikas),
Anatolijus
Šenderovas
(kompozitorius),
Žana Miniotaitė
(violončelė),
Aleksandras
Šimelis (dirigentas)

Festivalio metu skambėjo lietuvių, latvių,
estų bei rusų kompozitorių šiuolaikiniai
kūriniai. Festivalio garbės svečias –
kompozitorius A.Šenderovas.
Prestižinėje Maskvos kompozitorių namų
koncertų salėje buvo atliktas
A.Šenderovo koncertas smuikui,
perkusijai ir orkestrui (solistė
R.Lipinaitytė, dirigentas A.Šimelis), taip
pat buvo atliktas A.Martinaičio kūrinys
kameriniam styginiam orkestrui
„Serenada panelei Europai“.

Festivalio koncertuose
apsilankė virš 2000
klausytojų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

39. XIII tarptautinis
Maskvos muzikos
festivalis “Metų
laikai” (“The
Seasons”)
Baltijos šalių ir
Rusijos muzikos
šedevrai
Organizatoriai:
Mosconcert,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje
(lietuvių muzikos
programa)

Glinkos muziejaus koncertų salėje griežė
lietuvė violončelininkė Žana Miniotaitė.
Gnesinų akademijos didžiojoje salėje
buvo atliktas F.Lateno „Pasodoblis“.
Solistas S.Poltaavskij, dirigentas
A.Šimelis.
Visi koncertai buvo labai aukštai
įvertinti.

http://aroundmyself.ru/
2014/10/24/
http://www.theseasons.
ru/rus/festival/
http://www.rg.ru/2014/
10/01/myzica.html
http://ponominalu.ru/ev
ent/festival-vremenagoda
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40. K.Donelaičio 300ųjų metinių minėjimo
vakaras „Jau saulelė
vėl atkopdama
budino svietą...“

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
LR ambasada Rusijoje

J.Baltrušaičio namai,
spalio 23 d.

S.Isajevas,
Maskvos
J.Baltrušaičio vardo
vidurinės mokyklos
moksleiviai,
lietuvių
bendruomenės
nariai

K.Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimo
vakare „Jau saulelė vėl atkopdama
budino svietą...“ buvo pristatytas naujas
K.Donelaičio knygos „Metai“ vertimo į
rusų kalbą leidimas. Knygos pristatyme
dalyvavo vertėjas, I.Simonaitytės
literatūros premijos laureatas, S.Isajevas,
dailininkė I.Gerasimova, leidėjas. Kartu
pristatyta dailininkės I.Gerasimovos
iliustracijų paroda. Vakaro metu buvo
pristatyta K.Donelaičio kūryba. Ištraukas
iš „Metų“ skaitė Maskvos J.Baltrušaičio
vardo vidurinės mokyklos moksleiviai,
lietuvių bendruomenės nariai, ambasados
darbuotojai.
Renginį papuošė vaikų piešinių paroda
„Svečiuose pas K.Donelaitį“.

Renginyje apsilankė apie 100
K.Donelaičio kūrybos gerbėjų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje
http://ru.mfa.lt/ru/lt/nau
jienos/kristijonodonelaicio-metaimaskvoje
https://www.facebook.c
om/events/1390141854
579885/
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41. Maskvoje lietuviško kino dienos
(II lietuviško kino
festivalis)

Organizatoriai:
Gosfilmofondas,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
LKC

Kinoteatras „Illiuzion“,
Maskva,
spalio 24-30 d.

Šarūnas Bartas,
Ramunė
Saklauskaitė,
Audrius Juzėnas,
Žilvinas Naujokas,
Vidas Grigoraitis,
Rimas Tuminas

Š.m. spalio 24-30 dienomis Maskvoje
vyko lietuviško kino dienos. Maskvos
gyventojams ir svečiams „Iliuziono“
kino teatre buvo parodyti 16 lietuviškų
vaidybinių filmų, 3 dokumentiniai bei 1
animacinis filmas. Įvyko net 3 kino
premjeros. Festivalio programa buvo
sudaryta taip, kad žiūrovai galėtų
susipažinti su įvairių kartų lietuvių
režisierių darbais. Todėl 10 filmų buvo
rodomi iš gosfilmofondo turimų kino
juostų, o kiti 10 – iš šiuolaikinių
laikmenų.
Festivalis sulaukė labai didelio žiūrovų
susidomėjimo.

Kino festivalyje apsilankė virš
4000 žiūrovų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje
http://www.lrt.lt/naujie
nos/nuomones/10/7612
7/ramune_sakalauskait
e._diplomatija_keicia_
kultura
http://www.lkc.lt/2014/
10/maskvojeprasideda-lietuviskokino-dienos/
http://www.komentaras
.lt/aktualu-2/politineskovos-sau-ogyvenimas-zmones-irmenas-%E2%80%93sau-maskvoje%E2%80%93-lietuvoskino-dienos?lang
https://www.facebook.c
om/kulturosministerija/
posts/10152410894271
931
http://1psl.lt/kultura/20
14/10/maskvojevyksta-lietuvisko-kinodienos
http://ltclub.ru/LT/2013
-10-18-lietuvos-kinodienos-maskvoje/
http://www.urm.lt/ru/lt/
naujienos/maskvojeliet
uvisko-kino-dienos
http://www.2do2go.ru/
msk/city/vfokuse/3152/gde-vmoskve-posmotretbesplatnoe-kino-voktyabre-noyabre
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42. Paskaita
„Pasaulinio garso
tenoras I.Šmidtas
Lietuvoje”.

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

J.Baltrušaičio namai,
lapkričio 12 d.

Aleksandras
Šimelis

Paskaitos autorius p. Leonidas
Flejdermanas mielai sutiko perskaityti
paskaitą apie pasaulinio garso tenorą
Iosifą Šmidtą, jo ryšį su Lietuvą bei jo
nelengvą kūrybinį kelią.
Prieš šią paskaitą jis jau yra parengęs dvi
paskaitas apie šį unikalų žmogų ir skaitė
jas Vengrų kultūros institute.
Paskaita LR ambasadoje susilaukė
didelio klausytojų susidomėjimo, vietoje
numatytų 2-jų valandų, paskaita užtruko
valanda ilgiau.

Paskaitoje apsilankė virš 140
klausytojų.

http://www.vakhtangov
.ru/news/2294
http://kinote.info/article
s/13952-dnilitovskogo-kino-vmoskve
http://www.newizv.ru/c
ulture/2014-1028/209637-vstrecha-zakadrom.html
http://www.rg.ru/2014/
10/24/nedelya.html
http://www.newizv.ru/c
ulture/2014-1028/209637-vstrecha-zakadrom.html
http://www.lrt.lt/naujie
nos/nuomones/10/7612
7/ramune_sakalauskait
e._diplomatija_keicia_
kultura
http://mosday.ru/news/i
tem.php?344737
Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje
http://www.obzor.lt/ne
ws/n14464.html
http://www.obzor.lt
/news/n14465.html
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43. Fortepijoninės
muzikos koncertas

J.Baltrušaičio namai,
lapkričio 19 d.

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Lukas Geniušas,
Margarita
Molčanova,
Henrikas
Juškevičius,
Ksenija Knorre

Dviejų kartų lietuviškų šaknų turinčių
muzikų, gyvenančių Maskvoje,
koncertas.

Koncerte apsilankė virš 150
klausytojų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

Parodoje apsilankė virš 150
svečių.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

Pianistė Margarita Molčanova yra ne tik
Lietuvoje, bet ir svetur žinomo Henriko
Juškevičiaus anūkė. Lukas Geniušas –
prof. Petro Geniušo sūnus.
Programoje skambėjo K. Debiusi ir F.
Šopeno kūriniai.

44. Lietuvos
dailininko Vytauto
Dubausko darbų
paroda
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

J.Baltrušaičio namai,
lapkričio 19 d.

Vytautas
Dubauskas

LR ambasados patalpose įvyko Lietuvos
dailininko V. Dubausko parodos
atidarymas.
Menininkas asmeniškai pristatė savo
darbus, atsakė į pateiktus klausimus bei
ilgai diskutavo su atėjusiais į parodą
svečiais.
V. Dubausko darbai sulaukė gerų
atsiliepimų ir iš menininko kolegų,
Rusijos dailininkų. V. Dubauskas
pakviestas surengti parodą A3 galerijoje.

http://www.satenai.lt/2
014/12/23/tiesioginetapybos-transliacija/
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45. A.Barzdžiaus
personalinė foto
paroda - „Važiuok,
fiksuok,
neemigruok”

MГИМО universitetas,
2014 m. lapkričio 20 d.
– 2015 m. sausio 30 d.

Aleksandras
Šimelis

A.Barzdžiaus personalinė foto paroda „Važiuok, fiksuok,
neemigruok” dalyvavo MГИМО
universiteto surengtoje Baltijos šalių
parodoje „Лики Балтии“, skirtoje
Baltijos šalių kultūrai.

Parodą aplankė apie 1000
MГИМО universiteto
studentų.

http://www.mgimo.ru/n
ews/social_news/docu
ment261989.phtml

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
MГИМО universiteto
studentai iš Lietuvos

46. X tarptautinis
jaunųjų džiazo
atlikėjų konkursas
Rostove prie Dono

Organizatoriai:
Rostovo regioninis
menų koledžas

Rostov na Donu
(Rostovas prie Dono),
lapkričio 20-23 d.

Edgar Sabilo
(fortepijonas)

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

Konkurse dalyvavo apie 150
jaunųjų muzikų. Laureatų
koncerte apsilankė apie 700
klausytojų.

Informacija skelbta
http://www.rostov.aif.r
u/culture/art/1385604
http://vpravda.ru/News/
Culture/18893
http://vbb.ucoz.ru/news
/?page1
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47. Tarptautinis
muzikinis festivalis
CONTEMPORARY
FOLK Rusijos mieste
Nižnij Novgorod

Organizatoriai:
Vokiеčių kultūros
centras Nižnij
Novgorode

48. Fortepijoninės
muzikos koncertas
bei dailininko
A.A.Sokolovo
parodos atidarymas

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
M.K.Čiurlionio
kūrybos propagavimo
ir paramos fondas
„Pasaulio sukūrimas“

Nižnij Novgorod,
lapkričio 26-30 d.

Ignas Juzokas,
Tadas Dešukas,
Agnė Šiaulytė

Кремлёвский
концертный зал
Нижегородской
государственной
академической
филармонии имени
Мстислава
Ростроповича;
Старый актовый зал
ННГУ им. Н. И.
Лобачевского.
J.Baltrušaičio namai,
lapkričio 28 d.

Valerijus
Koreškovas

2014 m. lapkričio 26-30 dienomis,
Rusijos mieste Nižnij Novgorod, vyko
tarptautinis muzikinis festivalis
CONTEMPORARY FOLK. Festivalyje
dalyvavo muzikai ir kompozitoriai iš 8
Europos šalių (Vokietijos, Vengrijos,
Lenkijos, Čekijos, Suomijos, Estijos,
Lietuvos, Šveicarijos) ir Rusijos.
Lietuvai atstovavo „Nomads Lietuva“
kolektyvas – Ignas Juzokas
(kompozitorius, el.instrumentai), Tadas
Dešukas (smuikas), Agnė Šiaulytė
(vokalas).
Lietuvos muzikus klausytojai sutiko
teigiamais įvertinimais.
Belaukiant dailininko ir kompozitoriaus
M.K Čiurlionio artėjančių 140-ųjų
gimimo metinių (1875–1911) bei minint
M.K.Čiurlionio kūrybos propagavimo ir
paramos fondo „Pasaulio sukūrimas“ 15os metų veiklos sukaktį (1999–2014),
J.Baltrušaičio namuose įvyko
fortepijoninės muzikos koncertas
(atlikėja Liubov Nikolajevna
Malinovskaja) bei dailininko
A.A.Sokolovo
parodos atidarymas.
Originalūs A.A.Sokolovo darbai, tarp
kurių yra ir M.K.Čiurlionio, D.Banionio,
J.Miltinio portretų, sužavėjo atėjusius į
renginį svečius.

Koncerte apsilankė virš 1000
klausytojų.

Informacija skelbta
http://ncnk.ru/event/co
ntemporary-folk-festday-2/
http://ncnk.ru/2014/06/
23/mezhdunarodnyiymuzyikalnyiy-festivalcontemporary-folk/
http://www.ntann.ru/news/item/?ID=2
41237&mat=all

Renginyje apsilankė virš 120
svečių.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje
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49. XVI Tarptautinė
knygų mugė „Non
Fiction“
Organizatoriai:
ЦДХ Ekspo -parkas

50. Dž.Verdžio
„Requiem“.
Elitinis koncertas.
Organizatoriai:
G.Bogoslovo vardo
labdaros ir paramos
fondas

Maskva,
ЦДХ parodų centras,
Kultūros centras
„Pokrovskije vorota“,
Leidykla „ForumNeolit“,
Rusijos valstybinė
vaikų biblioteka,
lapkričio 29 d. –
gruodžio 1 d.

Bronislava
Kerbelytė,
Saulė Degutytė

Maskvos
konservatorijos didžioji
salė,
gruodžio 8 d.

Edgaras Montvidas

Žymiausia lietuvių folkloro tyrinėtoja,
profesorė Bronislava Kerbelytė pristatė
jos pačios į rusų kalbą išverstą ir 2014 m.
išleistą knygą „Литовские народные
сказки“ (Lietuvių liaudies pasakos),
papasakojo apie lietuvių liaudies pasakų
tipus, simbolius ir savitumą, jų giminystę
su kitų tautų, tarp jų ir slavų tautų,
pasakomis.
Renginio kultūros centre „Pokrovskije
vorota“ metu aktorė ir režisierė Saulė
Degutytė gyvai skaitė lietuvių liaudies
pasakas. Renginyje dalyvavo leidyklos
„Forum-Neolit“ atstovai.
Panašus šios knygos pristatymas vyko ir
knygų mugės „Non Fiction“ erdvėje,
Centriniuose dailininkų namuose.
2014 m. gruodžio 8 dieną, Maskvos
P.Čaikovskio konservatorijos didžiojoje
salėje garbūs svečiai susirinko į
labdaringą paramos koncertą paminėti
Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-ųjų
metinių. Koncerte dalyvavo Rusijos
E.Svetlanovo vardo valstybinis
akademinis simfoninis orkestras, Rusijos
A.A.Jurlovo vardo valstybinė akademinė
choro kapela, Maskvos valstybinis
akademinis kamerinis choras, Maskvos
apskrities A.D. Koževnikovo vardo
valstybinis akademinis choras, Maskvos
sinodalų choras. Solistai – Svetlana
Kasjan (sopranas, Rusija), Štefani Iranji
(mecosopranas, Vokietija), Edgaras
Montvidas (tenoras, Lietuva), Nikolia
Kuržal (bosas, Prancuzija). Dirigentas –
Žander Binjamini (Italija).
Programoje – Dž.Verdžio „Requiem
Koncertas turėjo didžiulį pasisekimą.
Puikiai buvo įvertintas E.Montvido
dainavimas.

Mugėje apsilankė apie 10,000
lankytojų.

Informacija skelbta
http://www.moscowbo
okfair.ru/
http://www.rg.ru/sujet/
394/
http://www.rg.ru/2014/
11/27/fiction.html
http://tvkultura.ru/articl
e/show/article_id/1239
24

Koncerte dalyvavo 1,750 VIP
klausytojų.

Informacija skelbta
http://www.mosconsv.r
u/ru/concert.aspx?id=1
40579
http://www.ruj.ru/_new
s/6560/#.VK2SsNKUe
So
http://idrp.ru/afisha/kon
serti/1729-world-wardec-msk
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51. Fortepijoninės
muzikos koncertas
„Klasika ir Džazas“

J.Baltrušaičio namai,
gruodžio 10 d.

Lukas Geniušas,
Egidijus Buožis,
Saulius Karosas,
Dmitrijus ir Olga
Kanovičiai

Šventiniame koncerte Lukas Geniušas
skambino klasikos, o Egidijus Buožis –
džiazo kompozicijas.

J.Baltrušaičio namai,
gruodžio 11 d.

Vytautas Švažas,
Dmitrijs Mihailovs,
Laurynas Vaitkus,
Povilas Velikis

2014 m. gruodžio 11 dieną J.Baltrušaičio
namuose vyko šventinis vakaras, skirtas
lietuvos verslininkams Maskvoje.
Šventiniame koncerte dalyvavo
kolektyvas iš Lietuvos – „Subtilus Z“.

Šventiniame vakare dalyvavo
apie 60 verslo atstovų.

LR ambasados
pagrindinis pastatas,
gruodžio 12 d.

Vytautas Švažas,
Dmitrijs Mihailovs,
Laurynas Vaitkus,
Povilas Velikis

2014 m. gruodžio 12 dieną, Lietuvos
Respublikos ambasadoje vykо Baltijos
šalių kalėdinis vakaras. Dalyvavо
Lietuvos, Latvijos, Estijos ambasadų
diplomatai bei kiti svečiai. Šventiniame
koncerte dalyvavо kolektyvas iš Lietuvos
– „Subtilus Z“.

Kalėdiniame vakare dalyvavo
apie 100 svečių.

J.Baltrušaičio namai,
gruodžio 15 d.

Natalija Arlauskaitė

Vyko filmo „Laiškai Sofijai“ peržiūra
lietuvių kalba. Scenarijaus autorius ir
režisierius Robertas Mullanas.
Vaidina:
M.K. Čiurlionis - Rokas Zubovas;
Sofija - Marija Korenkaitė.

Filmo peržiūroje dalyvavo
apie 50 svečių.

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

52. SUBTILU –Z
grupės šventinis
koncertas

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje
53. Baltijos šalių
kalėdinis vakaras.
SUBTILU –Z grupės
šventinis koncertas

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje
54. Filmo “Laiškai
Sofijai” pristatymas ir
peržiūra
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Koncerte apsilankė apie 130
klausytojų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

Įvykęs koncertas – dar viena proga
pasiklausyti įvairios stilistikos muzikos,
atliekamos naujuoju fortepijonu.

Po filmo peržiūros vyko susitikimas
su Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto docente Natalija
Arlauskaite.
Su lietuvių bendruomenės nariais
aptarėme bendrą politinę situaciją
Rusijoje ir pasaulyje.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje
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55. Kalėdinis
šventinis vakaras

LR ambasados
pagrindinis pastatas,
gruodžio 17 d.

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
LR ambasada Rusijoje

Vytautas Petrušonis

Šventiniame koncerte dalyvavo
„lietuviškasis Frankas Sinatra“ –
dainininkas Vytautas Petrušonis, kuris
per savo atlikėjo karjerą yra pelnęs
gausybę Lietuvos ir tarptautinių
konkursų bei festivalių apdovanojimų,
yra koncertavęs su įvairiais džiazo ir
populiariosios muzikos atlikėjais bei
orkestrais.

Reikšmingi asmeniniai pasiekimai ieškant paramos Lietuvos menininkams
bei J. Baltrušaičio namų Maskvoje tobulinimui:
2014 m. gegužės mėn. 30 d. prestižinėje Maskvos konservatorijos
didžiojoje salėje įvyko Luko Geniušo solinis koncertas. Šiam koncertui
man pavyko surasti 2000 dolerių paramą.
2014 m. spalio mėn. lietuvių verslininkai padovanojo ambasadai naują
fortepijoną. Deja, ilgą laiką trūko pinigų fortepijono pirkimui pilnai
įgyvendinti. Man pavyko prisidėti prie šios dovanos surandant 50,000 Lt
paramą. Už likusius pinigus J.Baltrušaičio namams nupirkau 120
naujų kėdžių.
Po metus vykusių pokalbių ir diskusijų dėl paramos Š.Barto naujam
filmui „Ilgasis savaitgalis“ skyrimo, man pavyko sutelkti apie 70,000 eurų
paramą. Pinigai turi būti išmokėti 2015 m. vasario mėn. Galutinis
paramos dydis priklausys nuo rublio kurso, bet prognozuojama, kad
parama gali siekti 100,000 eurų sumą.

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
1. Tarptautinė dailininkų sąjungų konferencija Maskvoje.
Tarptautinis Maskvos meninis salonas - paroda, ЦДХ parodų rūmuose. „ЦДХ-2014. Связь времен“
2. V.Čepinskio koncertas su Maskvos kameriniu orkestru „Musica Viva“.
3. Lietuvos - Rusijos kultūros ir ekomonikos forumas S.Peterburge.
4. J.Sasnausko ir S.Dobrovolskio knygų pristatymas S.Peterburge.
5. Baltijos šalių mugė.
6. Rimo Tumino apvalus stalas “Teatro menas”.
7. IV Maskvos architektūros bienalė ir XIX tarptautinė „АРХ Москва“ paroda.
8. Luko Geniušo koncertas.

Šventiniame vakare dalyvavo
lietuvių bendrijos nariai,
vaikai, svečiai, ambasados
darbuotojai. Viso apie 100
svečių.
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9. Dokumentinių filmų vakaras „Lietuvių autorinės dokumentikos ištakos.
10. IV tarptautinis Renesanso muzikos festivalis. Nerijus Masevičius (vokalas).
11. Lietuvių filmų festivalis – Дни литовских фильмов.
12. Tarptautinis projektas "WHAT THINKS ME" , "Manifesta'10" bienalės metu, S.Peterburge.
13. Trakai - Ulan Bator. N40.
14. Dailės paroda “Čiurlionis – Čiževskij“. Laikų ryšys.
15. VIII tarptautinis festivalis “Sukviečiam draugus“.
16. R.Požerskio išskirtinė fotografijos paroda „Didelis formatas, dokumentinė proza“.
17. Tarptautinis lėlių teatrų meno festivalis S.Peterburge.
18. X tarptautinis jaunųjų džiazo atlikėjų konkursas Rostove prie Dono.
19. Tarptautinis muzikinis festivalis CONTEMPORARY FOLK Rusijos mieste Nižnij Novgorod.
20. XVI Tarptautinė knygų mugė „Non Fiction“. 21. Dž.Verdžio „Requiem“. Elitinis koncertas. Edgaras Montvidas.

I. 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.
II. 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).
III. Pastabos ir pasiūlymai
__________________
(parašas)

___Aleksandras Šimelis___________
(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.

