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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 valstybė ir tai apibrėžia jos kultūrinio lauko specifiką. Žemės, atsižvelgdamos į savo kontekstus, formuoja kultūros
politikos prioritetus, kurie skirtinguose regionuose skiriasi. Todėl labai svarbu dirbant Vokietijoje neapsiriboti sostine Berlynu, ypač atsižvelgiant į
poreikius bei bendradarbiavimo pasiūlymus iš tų žemių su kuriomis turime senus istorinius ryšius ar didesnį kultūrinio bendradarbiavimo įdirbį.
Tose žemėse pastebimas ženkliai didesnis domėjimasis Lietuva bei jos kultūra. Tokia kultūrinio lauko specifika, dažnai lemiama geografinių bei
politinių faktorių ir neretai galioja buvusioms Rytų Vokietijos teritorijoms. Berlynas, kuris šiuo metu laikomas Europos kultūros centru, pasižymi
renginių gausa, didele meno institucijų bei kultūrinių renginių konkurencija. Todėl pristatant lietuvių meną ir kultūrą sostinėje labai svarbu turėti
gerus ir gerai žinomus projektų partnerius, galinčius laiduoti publikos susidomėjimą vienu ar kitu renginiu. Tad partnerių paieškai ir santykių su
jais puoselėjimui turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys, kuris reikalauja ir labai gero įdirbio, gerų asmeninių bei profesinių kontaktų,
rekomendacijų bei pozityvių ilgalaikių bendradarbiavimo patirčių.
Kaip jau kelis metus Vokietijoje dirbanti Lietuvos kultūros atašė pastebėjau, kad vokiečius itin domina kelios temos, kurios aktualios ir mums ypač
dirbant su šia šalimi. Viena jų - Lietuvos – Vokietijos istorinės sąsajos. Padėjusi dirbti LR kultūros atašė Berlyne inicijavau didelio susidomėjimo
ir populiarumo sulaukusį, įvairiais formatais vykstantį, tęstinį projektą – ‚Lietuvos – Vokietijos istoriniai analai‘, kurio programos renginiai, vykę
ir vyksiantys įvairiose Vokietijos žemėse, yra itin sėkminga iniciatyva, kuri jau turi savo pastovius, renomuotus partnerius. Taip pat man bedirbant
buvo inicijuota ir eilė renginių, skirtų Lietuvos žydų istorijai, sulaukusių ne tik Vokietijoje nuomones formuojančios auditorijos dėmesio, tačiau ir
atsiliepimų spaudoje, naujų bendradarbiavimo pasiūlymų bei paklausimų iš kitų valstybių. Pastaraisiais metais neretai sulaukiame ir įvairių
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tarptautinių festivalių, meno mugių pasiūlymų įvairiuose formatuose pristatyti Lietuvos kultūrą. Tai praeitais metais vykęs Tarptautinis Šlezvigo –
Holšetino muzikos festivalis, Tarptautinė Leipcigo knygų mugė, Tarptautinis vaikų literatūros festivalis Trebnice, Brolių Grimų vaikų literatūros
festivalis, Tarptautinė vizualiųjų menų paroda NordArt, Tarptautinis Zingsto fotografijos festivalis ir kiti. 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. kartais labai verta šias
šalis pristatyti kartu, taip kaip tai buvo daroma Šlezvigo – Holšteino muzikos festivalyje ar NordArt 2013. Tokių bendrų pristatymų metu
sutaupomos lėšos, sulaukiama daugiau dėmesio iš medijų, praplečiama auditorija, ir kita. Tačiau yra sričių, kuriose, mano manymu, Lietuvą būtų
verta pristatyti kaip atskirą šalį, pabrėžiant jos savitumą ir istorinį išskirtinumą taip pat aukštą mūsų kūrėjų meninį lygį. Tai yra tokios sritys kaip
teatras, fotografija, džiazas ar dokumentinis kinas, tai yra tie žanrai, kurie asocijuojasi su Lietuvos meno scena ir puikiai gali konkuruoti su kitų
Europos šalių meno scenomis. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mano manymu, Vokietijoje turėtų būti skiriamas svarbus dėmesys Baltistikos ar
Lituanistikos studijoms, nes pastaraisiais metais akivaizdžiai pastebimas institutų, studijų centrų, kuriuose studijuojamos mūsų regiono temos,
dėstoma lietuvių kalba, etc. mažėjimas. Tad visos iniciatyvos, Lietuvos kultūros pristatymai, kurie gerina Lietuvos įvaizdį bei objektyviai
nušviečiančią įvykius ir studijas, susijusius su mūsų šalies istorija, išskirtinumu yra pageidaujamos ir labai sveikintinos.
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II.

Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai

1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas
1. Aliaus
Balbieriaus
personalinė
fotografijų
paroda
‚Ledo
inkliūzai‘.

2.

Prof.
Sigitos
Barniškienės
kelionė
į
Berlyną, kurios
tikslas susitikti
su
Berlyne
gyvenančia,
žinoma
vokiečių poete
Aldona Gustas.

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Berlynas, LR ambasada.
2014.02.04 – 03.04.

Alius
Balbierius
–
fotomenininkas, Gabrielė
Kuizinaitė – parodos
kuratorė.

Pirmą kartą Berlyne buvo
pristatyta
fotomenininko
A.
Balbieriaus kūryba. Ji sulaukė
nemažo susidomėjimo. Atidaryme
dalyvavo menininkas ir parodos
kuratorė.

Berlynas, 2014 m. sausio
22 – 26 d.

S. Barniškienė.

Viena žinomiausių
Lietuvoje
gimusių poečių Vokietijoje – A.
Gustas, praeitais metais šventė
savo 80. metų jubiliejų. Ta proga
buvo surengta eilė renginių tiek
Vokietijoje, tiek Lietuvoje, tačiau
prie poetės, kuri gerai žinoma
Vokietijoje, žinomumo Lietuvoje
dar galima būtų daug pridėti. Tad
prof. Barniškienės kelionės tikslas
buvo pakalbinti poetę, padaryti ir
publikuoti su interviu ir taip pat
tematizuoti Lietuvos – Vokietijos
kultūros sąsajas, tokiu būdu
paliekant istorijai gyvos jos
liudininkės
–
intelektualės
Aldonos Gustas prisiminimus.

Apytikslis žiūrovų,
Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
klausytojų,
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų kopijos
lankytojų skaičius
el. formatu
150
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-01-29alio-balbieriaus-fotografiju-paroda-ledo-inkliuzaiberlyne/113373
http://www.press-report.lt/clanek-10769313berlyne-atidaroma-alio-balbieriaus-fotografijuparoda-ledo-inkliuzai
http://berlynas.vlbe.org/2014/01/28/aliausbalbieriaus-fotografiju-paroda-ledo-inkliuzai/
http://www.veliuona.eu/2014/alio-balbieriausfotografiju-paroda-%E2%80%9Eledoinkliuzai%E2%80%9C-berlyne
http://siaure.lt/main/turinys/naujienos/1/11681
http://www.infobalt.de/infobalt%20kalender02.htm
l
http://saarlandas.de/publ/lietuvos_ambasada_botsch
aft_litauen/einladung_ausstellungseroffnung_in_be
rlin_kvietimas_parodos_atidarymas_berlyne/10-10-70
Interviu
ir http://literaturairmenas.lt/2014-02-21-nrstraipsnių
3462/1536-pokalbiai/2402-aldona-gustas-esu-tojiskaitytojų
berlyne-su-sapno-gusiais-is-lietuvos
skaičiaus
pamatuoti
neįmanoma.
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3.

Konferencija
Berlyno
Humboldtų
universitete
skirta K.
Donelaičio
jubiliejinių
metų
paminėjimui.

Berlynas,
Humboldtų
universitetas. 2014 m.
kovo 5 – 7d.

Dr. Grasilda Blažienė,
Vilija Gerulaitienė, kt.

4.

A. Valiaugos
fotografijų
parodos ‚Ilgesio
žemė‘
atidarymas.

Berlynas, LR ambasada
2014 m. kovo 6 d.

Arturas Valiauga.

Berlyno Humboldtų universitete
vyko tarptautinė konferencija
minint Kristijono Donelaičio
jubiliejinius
metus.
Konferencijoje, kurią rengėme
kartu su HU indogermanistikos
katedra, mokslininkai iš 5
pasaulio šalių diskutavo apie
Donelaitį, jo kūrybos reikšmę. Tai
vienas svarbiausių akademinių
renginių pastaraisiais Vokietijoje
skirtas
Donelaičio
metinių
paminėjimui šioje šalyje.
Pirmą kartą Vokietijoje buvo
eksponuojama A. Valiaugos
fotografijų paroda, skirta K.
Donelaičio
jubiliejaus
paminėjimui. Ji buvo įtraukta į
HU rengta tarptautinės baltistų
konferencijos programą. Paroda
sulaukė
didelio
publikos,
žurnalistų
bei
galeristų
susidomėjimo ir buvo pakviesta
eksponuotis
Gransee
bei
Greifsvalde.

300
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Kadangi tai buvo universitetinei bendruomenei, taip
pat baltistams skirtas renginys, į ją žurnalistai
kviečiami nebuvo. Tačiau jis buvo minimas HU
leidiniuose taip pat sulaukus paramos, bus išleista
konferencijos medžiaga.
http://www.donelaitis.info/
http://www2.huberlin.de/indogermanistik/allgemein/donelaitis.php
http://www.kulturforum.info/de/topic/1000014.htm
l?id=1020687
http://idw-online.de/pages/en/event46491
http://www.litauischeskulturinstitut.de/ger/aktuell.h
tm
http://www.lzs.lt/lt/naujienos/uzsienio_naujienos/ar
chive/p15.html
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuviai-svetur/a-valiaugosilgesio-zeme-berlyne/174607
http://www.press-report.lt/clanek-12613166avaliaugos-ilgesio-zeme-berlyne
http://berlynas.vlbe.org/2014/03/09/arturovaliaugos-fotografiju-parodos-ilgesio-zemeatidarymas/
http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/80663
http://www.delfi.lt/temos/parodos/?page=10
http://saarlandas.de/publ/lietuvos_ambasada_botsch
aft_litauen/parodos_atidarymas_berlyne_eroffnung
_der_fotoausstellung/10-1-0-78
http://1psl.lt/kultura/2014/04/a-valiaugos-pamatytak-donelaicio-zeme-isvys-vokieciai
http://www.kulturforum.info/de/topic/1000014.htm
l?id=1020687
http://www.kulturforum.info/de/topic/1006759.auss
tellungen.html?id=1020688
http://www.baltikum-blatt.eu/litauen/1026sehnsuchtsland-von-arturas-valiauga-in-berlin-zusehen.html
http://www.honorarkonsullitauen.de/content_newsletter.html
kt.
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5.

Antanas Jonynas.

Vokietijos poezijos Mekoje –
Berlyno Literaturwerkstatt vyko
vakaras su lietuvių poetu Antanu
Jonynu, kuris skaitė savo į
vokiečių kalbą išverstus tekstus,
atsakinėjo į publikos klausimus,
pasakojo apie lietuvių poeziją bei
jos šiandieną.

70

Berlynas, LR ambasada
2014 m. kovo 10 d.

Vilija Gerulaitienė.

80

Lietuvos
literatūros
programa
tarptautinėje
Leipcigo knygų
mugėje

Tarptautinė
Leipcigo
knygų mugė. 2014 metų
kovo 13 – 17 d.,
Leipcigas.

Vilija
Gerulaitienė,
Leonidas
Donskis,
Antanas Jonynas, Vytenė
Muschick.

A. Valiaugos
parodos ‚Ilgesio
žemė‘
atidarymas.

Gransee krašto muziejus,
2014 m. balandžio 18 d.

-

Šiuo renginiu buvo tęsiama
Lietuvos – Vokietijos istorijos
analų renginių seka. Šis ciklas
visuomet
susilaukia
didelės
auditorijos
ir
didelio
jos
susidomėjimo. Renginys buvo
rengtas su ilgalaikiais mūsų
partneriais dirbant su tokiomis ir
panašiomis temomis – Deutschas
Kulturforum fur Osteuropa.
Lietuva dalyvavo tarptautinėje
Leipcigo knygų mugėje –
didžiausioje skaitytojų knygų
mugėje germanų erdvėje. Mūsų
šalis
buvo
pristatyta
dar
išsamesne programa nei praeitais
metais. Programoje buvo Nidos
mokyklos kronikos pristatymas,
dviejų į vokiečių kalbą išvertų L.
Donskio knygų pristatymas, S.
Kanovičiaus knygos pristatymas,
D.
Grinkevičiūtės
knygos
pristatymas, A. Jonyno kūrybos
pristatymas. Rengiant programą
bendradarbiavome su Vokietijoje
labai
gerai
žinomomis
leidyklomis. Sulaukėme didelio
publikos susidomėjimo, mūsų
renginius bei stendą aplankė
tūkstančiai žmonių.
Gransee esančioje Brandenburgo
žemėje, buvo pristatyta A.
Valiaugos fotografijų paroda, kuri
sulaukė didelio auditorijos ir
žiniasklaidos dėmesio.

Lietuvos
literatūros
salonas su poetu
Antanu Jonynu.

Berlynas,
Literaturwerkstatt,
m., kovo 17 d.

6.

Nidos mokyklos
kronikų
pristatymas
Lietuvos –
Vokietijos
istorijos analų
programos
rėmuose.

7.

8.

2014

Vien
lietuvių
renginiuose
dalyvavo apie
500
žmonių,
bendro
programos
lankytojų
skaičiaus
nustatyti
neįmanoma.
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http://berlynas.vlbe.org/de/2014/03/26/literarischelesungen-mit-litauischem-dichter-antanas-jonynas/
http://1psl.lt/kultura/2014/03/a-a-jonynas-savoeiles-skaitys-vokieciu-poezijos-mekoje-literaturwerkstatt-berlin
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/anta
nas-a-jonynas-vokietijos-literaturos-plotmese-286414691
https://www.youtube.com/watch?v=0_Sgb_Q298E
http://www.literaturwerkstatt.org/de/literaturwerkst
att-berlin/veranstaltungen/aktuelleveranstaltungen/andrem-ort-literatur-aus-litauenund-lettland
http://1psl.lt/kultura/2014/03/nidos-mokykloskronikos-bus-pristatytos-berlyne
http://www.honorarkonsullitauen.de/content_kunst-kultur.html
http://www.infobalt.de/infobalt%20kalender04.htm
l
http://www.leipzigliest.de/leseorte/496/veranstaltungen
http://saarlandas.de/load
kt.
http://literaturairmenas.lt/kronika?start=12
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-03-10leipcigo-knygu-muge-zada-atverti-ir-lietuviskuknygu-horizontus/114927
http://www.balsas.lt/naujiena/779622/leipcigoknygu-muge-atvers-knygu-horizontus
http://www.press-report.lt/clanek-13512956leipcigo-knygu-muge-zada-atverti-knyguhorizontus
http://literaturairmenas.lt/component/content/?view
=featured&itemid=101&start=30
http://www.leipzigliest.de/leseorte/496/veranstaltungen
kt.

http://literaturairmenas.lt/component/content/?view
=featured&itemid=101&start=30
http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1269515
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9.

Vilnius – Vilno
– Vilna –
kiekvienas
akmuo knyga.
Istorinė paroda.

Nacionalinė
Martyno
Mažvydo biblioteka. 2014
m. kovo 21 d.

-

10. Vilniaus knygų
mugėje 2014
Kleisto knygos
vertimo ‚Nathan
der Weise‘
pristatymas.

Vilniaus knygų mugė.

Antanas
Jonynas,
leidyklos
‚Naujoji
Romuva‘ direktorius.

11. Vaidoto Žuko
personalinė
tapybos paroda.

LR ambasada Vokietijoje.
2014 m. balandžio 8d.

Vaidotas Žukas.

Nacionalinės
bibliotekos
prašymu, kartu su atstovais iš
Moses – Mendelssohno centro
Lietuvoje atidarėme Vilniaus
žydų tematikai skirtą parodą, kuri
buvo 2013 m. dviem kalbomis
sukurta
Vokietijoje
kaip
keliaujanti paroda. Po Lietuvą
paroda keliaus toliau.
Šis projektas – 2013 m. spalio
mėnesį
Berlyne
vykusios
Tarptautinės konferencijos skirtos
Vilniaus žydų tematikai – tąsa.
Tuo metu atsirado idėja į lietuvių
kalbą išversti ir išleisti vokiečių
klasiko Kleisto knygą Nathan der
Weise. Gavus finansinę paramą iš
MMZ ir išleidus knygą, jos
pristatymas. Kuriame dalyvavo
Vokietijos ambasadorius, svečiai
iš Berlyno, fondų atstovais bei
kita garbinga publika, įvyko
knygų mugės metu. Pristatymas
sulaukė
didelio
publikos
susidomėjimo.
Pirmą kartą Berlyne buvo
pristatyta V. Žuko tapyba. Paroda
sulaukė publikos susidomėjimo.
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http://www.lnb.lt/naujienos/1598-vilniaus-zyduistorijai-skirtos-parodos-atidarymas
http://1psl.lt/kultura/2014/03/m-mazvydobibliotekoje--paroda-skirta-vilniaus-zydu-istorijai
https://www.facebook.com/nacionalinebiblioteka
Frankfurter Allegemeine Zeitung:

http://pressespiegel.zeitgeschichteonline.de/node/19172
160

-

80

http://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/v-zukas-rengiaparoda-lietuvos-ambasadojeberlyne.htm#.U7KJkGzlryE
http://literaturairmenas.lt/component/content/?view
=featured&itemid=101&start=30
http://www.baltikum-blatt.eu/litauen/1099ausstellung-japanischer-frieden-von-vaidotaszukas-in-berlin.htm
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12. Filmo peržiūra
‚DokuMontag‘
programos
rėmuose.

Čekų kultūros centras.
2014 m. gegužės 5 d.

Giedrė Beinoriūtė, Giedrė
Simanauskaitė.

Programoje
‚DokuMontag‘,
vyksiančioje
Čekų
kultūros
centre, Berlyne, lietuviukas kinas
pristatomas nebe pirmą kartą.
Kiekvieną kartą mūsų filmų
peržiūros sulaukia didelio tiek
publikos, tiek kino kritikų
susidomėjimo.

80

13. Personalinė
Vokietijoje
gyvenančio
lietuvių
skulptoriaus
Edvardo
Racevičiaus
paroda.
14. Vaikų lietuvių
literatūros
salonas.

LR ambasada Berlyne,
2014 m. gegužės 8 d.

Edvardas Racevičius.

Pirmą kartą LR ambasadoje
Berlyne
buvo
pristatyta
Vokietijoje gyvenančio lietuvių
skulptoriaus Edvardo Racevičiaus
personalinė paroda.

150

LR ambasada Vokietijoje,
2014 m. birželio 14 d.

Paulius Juodišius.

Dalyvaujant autoriui įvyko jau
tradiciniu
tapęs
renginys
mažiesiams lietuvių literatūros
skaitytojams – Vaikų lietuvių
literatūros salonas. Susirinko
labai gausi auditorija. Buvo
kuriama istorija, vyko kūrybinės
dirbtuvės, skaitomi tekstai.

50

https://www.facebook.com/BerlynoLietuviai
https://www.facebook.com/PokalbiaiRimtomisTem
omis
http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/75569
https://www.facebook.com/LitauischesKinoGoesBe
rlin
http://literaturairmenas.lt/pradzia?view=featured&s
tart=30
http://literaturairmenas.lt/component/content/?view
=featured&itemid=101&start=30
http://berlin.czechcentres.cz/programm/reisen/doku
montag12/
http://tzberlin.de/?p=5142
http://www.actioner.de/veranstaltungenarchiv/670228/dokumontag-pokalbiai-rimtomistemomis-conversations-on-serious-topics
http://www.wherevent.com/detail/TschechischesZentrum-Berlin-DokuMontag-Pokalbiai-RimtomisTemomis-Conversations-On-Serious-Topics
http://literaturairmenas.lt/component/content/?view
=featured&itemid=101&start=30
http://www.kunstberlin.eu/2014/ausstellungedvardas-racevicius-skulpturen/

Renginys buvo skirtas Berlyne gyvenantiems
lietuvių vaikams, tad žurnalistai nebuvo kviečiami.
http://1psl.lt/kultura/2014/06/iliustratorius-pjuodisius-savo-kuryba-pristatys-vokietijoje
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15. A. Valiaugos
parodos ‚Ilgesio
žemė‘
atidarymas.

Greifsvaldas,
Galerie
STP. 2014 m. birželio 27
d.

Arturas Valiauga, Eglė
Deltuvaitė-

Žinomoje fotografijos galerijoje,
kurioje tematinis fokusas – Rytų
ir Centrinės Europos fotografija,
buvo pristatyta A. Valiaugos
fotografija, sulaukusi didelio tiek
žurnalistų,
tiek
fotografijos
mylėtojų
bei
profesionalų
susidomėjimo.
Šia
paroda
Vokietijoje
buvo
minimi
jubiliejiniai K. Donelaičio metai.
Valiauga pakviestas į sekančias
galerijas
bei
festivalius
Vokietijoje.

Parodos
atidaryme
dalyvavo apie
150
žmonių.
Paroda veiks iki
rugpjūčio
mėnesio,
tad
lankytojų
skaičius
dar
nežinomas.

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kultur
os_naujienos/avaliaugos_ilgesnio_zeme_tesia_keli
one_po_vokietija/,print.1
http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/80663

http://www.balsas.lt/gaires/kestutis-vaiginis
http://www.delfi.lt/pramogos/muzika/?page=334
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=4&ved=0CDYQFjAD&url=http
%3A%2F%2Fwww.abendblattberlin.de%2F2014%2F05%2F21%2Fjazz-aus-allerherren-laender%2F&ei=tpSyU5qAKYfX7AbeYGgDw&usg=AFQjCNF2F_r9FnsR0P0qChsVidAI9I9DQ&sig2=M__O3zKTkhoKilLowHELC
A
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http
%3A%2F%2Feunicberlin.eu%2Fde%2Faktuelles%2Fnewsartikel%2Fa
rticle%2Fmy-unique-jazz-festival-jazz-auseuropa.html&ei=tpSyU5qAKYfX7AbeYGgDw&usg=AFQjCNEvpIVGELo9VPSldJaqSTcMA301w&sig2=I5wYFKsLuy-kkqWn1VEGg
kt.
http://www.lrytas.lt/zyme/grigorijus-kanovicius
http://literaturairmenas.lt/component/content/?view
=featured&itemid=101&start=30

16. Tarptautinis
Džaizo
festivalis
EUNIC JAZZ
Berlin. Lietuvos
džiazo atlikėjų
koncertas.

Džiazo klubas Schlott,
Berlynas.
2014
m.
gegužės 21 d.

Kęstutis Vaiginis, Dmitri
Golovanov.

Festivalis vyko labai gerai
žinomame Berlyno džiazo klube.
Sulaukė didelio auditorijos bei
spaudos dėmesio ir įvertinimo.
Nežiūrint, kad Lietuva žinoma
kaip džiazo šalis, Lietuvos
džiazmenams patekti į tokius
žinomus Berlyno džiazo klubus
kaip Schlott yra labai sunku. Tad
pasirodymas šioje scenoje gali
atverti naujas scenas.

70

17. Lietuvių
literatūros
salonas skirtas
Kanovičiaus
kūrybai.

LR ambasada Vokietijoje,
2014 m. balandžio 2 d.

-

Berlyne sutikta į vokiečių kalbą
išversta G. Kanovičiaus knyga
„Žvakės vėjyje‘, kuri sulaukė
gausios
publikos.
Vakarą
moderavo viena žinomiausių
Vokietijoje
žydų
literatūros
eksperčių. Knyga išėjo labai
geroje leidykloje – Andere
Bibliothek.

60

http://aetherfluegelundpflasterstiefel.blogspot.
de/2014/06/einladung-zurausstellungseroffnung.html
http://kunstkooperative.blogspot.de/2014/06/ei
nladung-zur-ausstellungseroffnung-im.html
https://www.facebook.com/events/149322099
7579649/
http://www.kunstortemv.de/news/nachricht_anzeige.php?nachricht
=1077
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18. Mergaičių
choro
‚Liepaitės‘
koncertas.

Gedachtniskirche,
Berlynas.
2014
balandžio 29 d.

m.

Mergaičių
‚Liepaitės‘.

choras

Vienoje žinomiausių Berlyno
koncertinių
erdvių
–
Gedachtniskirche įvyko mūsų
choro koncertas, kuris sulaukė
labai skaitlingos auditorijos.

350

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kultur
os_naujienos/mergaiciu_choras_liepaites_koncertu
os_berlyne/
http://www.taunusnachrichten.de/kronberg/aktuelles/kronberg/litauisc
her-maedchenchor-konzertiert-johanniskircheid9308.html
http://www.giessenerzeitung.de/giessen/beitrag/91626/akademischermaedchenchor-tritt-in-giessenauf/?widg_b_160_300

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) ir kultūros atašė
indėlis į projektą
1.Ahrenshoopo
menininkų namai ‚Lukas‘,
Lietuvos
meno
pristatymai.

Lietuvos
tekstilės
paroda „Užklotas‘.

3.Koncertas.

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Projektą inicijavusi
organizacija

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

VšĮ
„Kultūros
komunikacijų
centras‘,
Ahrenshoopo
menininkų
namai
‚Lukas‘.

Ahrenshoopo
menininkų
namai
‚Lukas‘, 2014
m.
vasario
mėnuo.

Berlyno galerija –
Show
Room
–
‚Trofėjas‘.

Galerija
–
Show Romm
‚Trofėjas‘.

Lina Jonikė,
kt.

Garso meno galerija
Klaus
Felitz,
Berlynas

Garso meno
galerija Kalus
Felitz.. 2014
m. vasario 28
d.

Gintas
Kraptavičius
.

Gytis
Skudžinskas,
Viktorija
Dambrauskaitė.

Apytikslis
Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
žiūrovų,
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų kopijos
klausytojų,
el. formatu
lankytojų skaičius
Šie menininkų namai yra 800
žinomi ne tik Vokietijoje,
tačiau ir Europoje ir į juos
permanentiškai
kviečiami
Lietuvos menininkai, kurių
projektai čia sulaukia deramo
dėmesio.
Lietuvos
tekstilė 200
/04/lietuviu-tekstilininkiu-darbai-susijes-su-svVokietijoje
visuomet
velyku-ikonografija-eksponuojami-berlyn
sulaukia
didelio
susidomėjimo, itin kai
eksponuojami
mūsų
geriausiųjų
tekstilės
menininkų darbai, taip
buvo ir šį kartą.
A. Buvo surengti du 80
http://www.bernardinai.lt/archyvas/straipsnis/57763
mūsų
muzikanto
http://www.art.aquabit.com/de/ii/felitz/PressReleas
koncertai, sulaukę
e_FEB2014_PRESENT_aquabitArt_Klauspublikos
Felitz.pdf
susidomėjimo
ir
kt.
pripažinimo.
Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai
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4 Tarptautinė meno
paroda
‚NordArt
2014‘.

Tarptautinė meno
paroda ‚NordArt14‘
Carkshutte.

Carslhutte
2014
m.
birželio 8 –
rugsėjo 18 d.

Furmanavičiūtė,
Griškevičius,
Guokė, kt.

5 M. Rostropovičias
fondo
stipendijatų
koncertas.

Diusburgo miesto
savivaldybė, Kolbe
fondas,
M.
Rostropovičias
fondas.

Diusburgas,
2014m.
birželio 21 d.

M.
Rostropovičias
fondo
stipendijatai.

6

Tarptautinis
Oberhauseno
trumpo metro filmų
festivalis,
Oberhausen.

Festivalio
erdvės.

D. Narkevičius,
S. Jakaitė, S.
Masteikaitė.

Tarptautinis
Oberhauseno
trumpo metro
filmų festivalis.

Didžiausia
Vokietijoje
vykstanti meno paroda į kurią
jau eilę metų iš eilės kviečiami
lietuvių
menininkai.
Ją
aplanko ne tik labai gausi
publika, tačiau ir žurnalistai,
meno kritikai, kolekcionieriai,
tad tai labai gera proga
eksponuoti lietuvių šiuolaikinį
meną.
Dar vienas žingsnis plėtojant
miestų
partnerių
bendradarbiavimą,
nes
Diusburgas Vilniaus miesto
partneris. Taip pat labai gera
proga pristatyti jaunuosius
Lietuvos
atlikėjus.
Šis
bendradarbiavimas tarp fondų
tęsiasi jau eilę metų ir yra
pasiekęs puikių rezultatų.
Vienas prestižiškiausių trumpo
metro
filmų
Europoje,
seniausiais Vokietijos trumpo
metro filmų festivalis, kuriame
mūsų
filmas
‚Neuklidinė
geometrija‘ buvo nominuotas,
D. Narkevičius turėjo savo
dviejų dalių programą.

80 000

-

140

Sudlich der Ruht, 23.06.14.
Reinhessische Post, 23.06.14.
https://www.youtube.com/watch?v=L8YcV8xGUjg
https://www.youtube.com/watch?v=4dsHtj7nt38
https://www.youtube.com/watch?v=36x9oVlQFg0
https://www.youtube.com/watch?v=dZiHKX7Ryoc

50 000

http://literaturairmenas.lt/component/content/?view
=featured&itemid=101&start=30
http://www.alfa.lt/straipsnis/16155152/neeuklidinegeometrija-ivertinta-tarptautiniame-oberhauzenofilmu-festivalyje
http://www.delfi.lt/pramogos/kinas/lietuviskaanimacine-juosta-ivertinta-prestiziniamefestivalyje.d?id=64740263
http://kinfo.lt/animacinis-filmas-neeuklidinegeometrija-prestiziniuose-oberhauzeno-ir-zagrebofestivaliuose/
http://www.lrytas.lt/zyme/oberhauzeno-kinofestivalis
http://www.7md.lt/kronika/2014-0516/Neeuklidine-geometrija-apdovanotaOberhauzene
http://www.press-report.lt/clanek-17315791neeuklidine-geometrija-ivertinta-prestiziniamefestivalyje
http://www.gep.de/interfilm/deutsch/interfilm3850_
14806.htm
http://www.shortfilm.de/daskurzfilmmagazin/nachrichten/auszeichnungen.html
?print=1&cHash=1b3390d50748410af9ec1c90133f
1230
kt.
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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.
2.

3.

4.

1. „Lietuvių menininkų pėdsakai Vokietijoje“. 1.1. 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 buvo gavusi LR kultūros ministerijos stipendiją 2013 m., medžiagos monografijai apie A. Švėgždos gyvenimo metus, praleistus
DDR, rinkimui ir sisteminimui. Jai pavyko aptikti naujų Švėgždos darbų buvusioje DDR teritorijoje, rasti dar daugiau jį pažinojusių žmonių, gauti
jų interviu. Perdaviau naujai rastus kontaktus, kuriuos man pavyko rasti Berlyne, planuojami kiti p. Ludavičienės apsilankymai, siekiant sukaupti
dar daugiau informacijos.
Plečiama Vokietijos žurnalistų duomenų bazė.
Toliau rengiamasi Lituanistikos centro Humboldtų universitete steigimui. Dar kartą buvo susitikta su HU atstovais, parašyti raštai į LR švietimo ir
mokslo ministeriją, gautas teigiamas atsakymas iš LR švietimo ir mokslo ministerijos, toliau ieškoma centro rėmimo Lietuvoje bei Vokietijoje,
aktyviai bendraujama su HU baltistais, derinamos centro steigimo procedūros.
Po labai sėkmingai praėjusio projekto „Vilna – Vilno – Vilnius – Žydiškas Vilnius tarp moderno ir mito“ 2013 m., kurio pasėkoje atsirado
keliaujanti paroda, kuri buvo eksponuojama Berlyne bei Diusburge 2013 m., 2014 m. kovo mėnesį ji buvo eksponuota Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje Vilniuje ir toliau keliauja po įvairias Lietuvos bibliotekas. Po straipsnio apie parodą ‚Frankfurter Allegemenie Zeitung,
sulaukta labai daug laiškų su įvairiais pasiūlymais Vokietijoje, tame tarpe pasiūlymas parodą surengti Nacionalinėje Frankfurto bibliotekoje.
Pasiūlymai gauti ir iš užsienio šalių: Izraelio bei Pietų Afrikos Respublikos. To pasėkoje, rugsėjo mėnesį paroda bus pristatomas Tel Avive,
lapkričio mėnesį Nacionalinėje Jaruzalės bibliotekoje. Toliau bendradarbiaujama su Moses – Mendessohno centru planuojant sekančius projektus.
Vieną jau pavyko realizuoti. 2013 m. spalio mėnesį Berlyne vykusios tarptautinės konferencijos metu buvo kalbama apie tai, jog į lietuvių kalbą
reikėtų išversti Lessingo knygą ‘Nathanas išmintingasis‘, kurio vertimą žadėjo paremti Moses Mendelssohno centras. Knyga, gavusi MMZ
finansinę paramą, buvo išversta ir pristatyta vasario mėnesį vykusioje Vilniaus knygų mugėje.
Praeitais metais, jau antrus metus iš eilės, 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 atsiliepimų, tad buvo nuspręsta festivalį tęsti. Planuojama jį surengti 2014 m. gruodžio mėnesį. Todėl į
Šiuolaikinio šokio akciją vykusią 2014 m. gegužės mėnesį vyko šokio kuratoriai bei žurnalistai iš Vokietijos, kurie žiūrėjo lietuvių šokio
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festivalius, patarė kas galėtų daugiau būti įdomu Vokietijos auditorijai. Sutarta, kad surengus festivalį bus parengti ir straipsniai Vokietijos
spaudoje apie šiuolaikinį Lietuvos šokį. Festivaliui rengiamasi toliau.
5. Toliau tariamasi su tarptautiniais Vokietijoje 2015 m. vyksiančiais festivaliais dėl Lietuvos kaip garbės viešnios statuso. Iki liepos mėnesio turėtų
būti atsakymas iš Tarptautinės Leipcigo knygų mugės kokiame formate 2017 m. Lietuva dalyvaus mugėje kaip garbės viešnia.
6. Vykdyta eilė projektų su kitomis ambasadomis, kultūros centrais bei kultūriniais tinklais: EUNIC Berlin, Čekų kultūros centru. Renginiai bus
tęsiami sekantį pusmetį bei 2015 m. su Čekų kultūros centru, lenkų kultūros centru, EUNIC bei kitais.
7. Įgyvendinti renginiai Vokietijoje pažymint Kristijono Donelaičio jubiliejinius metus. Įvyko Tarptautinė baltistų konferencija HU universitete
Berlyne, taip pat parodos Berlyne, Gransee, Greisfalde, kurių metu buvo eksponuojama Arturo Valiaugos fotografijų paroda ‚Ilgesio žemė‘.
8. LRKM apdovanojimui „Nešk savo šviesą ir tikėk‘ pristatytas ir gegužės mėnesį apdovanotas žinomas Lietuvoje gimęs ir Vokietijoje gyvenantis
violončelininkas David Geringas.
9. Toliau tęsiami mano inicijuoti projektai: ‚Lietuvių literatūros salonas‘, vykęs Berlyne, bei ‚Lietuvių vaikų literatūros salonas‘ vykęs Berlyne,
„Lietuvos – Vokietijos istoriniai analai‘ vykę Berlyne bei Leipcige. Planuojama šiuos projektus tęsti sekantį pusmetį Berlyne, Bremene, Hamburge
bei kitur.
10. Pradėta kaupti duomenų bazę apie vertėjus verčiančius lietuvių literatūrą į vokiečių kalbą.
11. Koordinuoti keli vokiečių kuratorių vizitai į Lietuvą: į ArtVilnius vyko Tarptautinio Zingsto fotografijos festivalio direktorius, žurnalistas Klaus
Tiedge, Galerie STP vadovas – Peter Konschake. Sutarta dėl 5 didelių parodų Vokietijoje 2015 m., taip pat dėl eilės kitų projektų. Į Šiuolaikinio
šokio akciją Vilniuje vyko vokiečių žurnalistė Sandra Luzina, rašanti apie šiuolaikinį šokį, Didžiausio šokiui skirto Vokietijos žurnalo vyriausias
redaktorius, taip pat šokio PER ekspertė Heike Diehm. Sutarta dėl jų paramos festivalio ‚Litauen Tanzt Contemporary 2014‘ Berlyne, metu.
Suorganizuotas Moses – Mendelssohno centro direktoriaus ir jo pavaduotojos vizitas į Lietuvą Vilniaus knygų mugės metu, taip pat parodos
‚Kiekvienas akmuo – knyga‘ atidarymo metu Martyno Mažvydo bibliotekoje, rengiamasi naujiems projektams Lietuvos žydų temomis.
12. Interviu Lietuvos bei Vokietijos žiniasklaidoje. (Baltische Rundschau, LRT, laida ‚Kultūros amfiteatras‘).
13. Užmegzti nauji kontaktai su fondais bei su naujais potencialiais projektų partneriais, tiek Berlyne, tiek kitose Vokietijos žemėse.
14. Bendradarbiavau su miestais partneriais. Diusburge vyko M. Rostropovičiaus fondo stependijatų koncertas. Su šiuo miestu bendradarbiavimas
intensyviai tęsiamas, 2015 m. planuojama eilė renginių: Bendras vaikų kino festivalis, Nidos mokyklos kronikų pristatymas, parodos, skirtos Vilko
vaikų tematikai pristatymas ir kt.
15. Intensyviai dirbama rengiant projektus, skirtus Vilko vaikų tematikai. Paduotos paraiškos finansiniai paramai.
16. Lietuvių literatūros sklaidos projektai: intensyviai bendradarbiaujama su vokiečių leidyklomis leidžiančiomis lietuvių literatūrą, ruošiamasi išleisti
Šlepiko knygos ‚Mano vardas Marytė‘ vertimą į vokiečių kalbą. Ieškoma leidyklų, kurios iki šiol lietuvių literatūros nėra leidusios, tačiau ja
domisi.
17. Ieškoma projekto partnerių bei finansavimo leidiniams ir tyrimams apie lietuvių kultūrą išeivijoje Vokietijoje po antrojo pasaulinio karo. Pardėti
paruošiamieji darbai. Rasti partneriai Lietuvoje. Toliau ieškoma temų.
18. Kaupiama lietuvių menininkų, gyvenančių Vokietijoje duomenų bazė, pagal galimybes, padedama jiems šioje šalyje prisistatyti. Surengta E.
Rašicko personalinė paroda, bendradarbiauta rengiant A. Bartkevičiūtės Weigel parodas, tarpininkauta pristatant Berlyne gyvenančią muzikę
Ramintą Kurklietytę, tarpininkauta pristatant Tomo Mrazausko kūrybą ir kt.
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19. Paremti ir padėti parengti Lietuvos kultūros operatorių vizitai Vokietijoje. Lietuvos nacionalinio teatro meno vadovo A. Liugos į Tarptautinį teatrų
festivalį ‚Theater Treff‘ Berlyne, VDU profesorės Sigitos Barniškienės kaupiant medžiagą apie žymią Vokietijoje gyvenančią poetę – Aldoną
Gustas, kt.
20. Atsižvelgiant į LR Ministro pirmininko raštą suorganizuotas susitikimas su Europos kino akademijos direktore p. Doring, domintis kokios būtų
galimybės 2018 m. Europos kino akademijos nominacijų ceremoniją surengti Lietuvoje. Susitikimo metu paaiškėjo, kad tokios galimybės
teoretiškai būtų.

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.

