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Lietuvos Respublikos kultūros ministro
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įsakymu Nr. ĮV-633

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Rusija, Maskva, Aleksandras Šimelis
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2013 m. II-asis pusmetis

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.
II. Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti 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. Lietuvos
pirmininkavimo
Europos Sąjungos
Tarybai pradžiai
pažymėti skirti:
lietuviškos maisto
produkcijos, amatų ir
folkloro mugė bei
choreografės
Anželikos Cholinos
spektaklis „Moterų
dainos“,
J.Vachtangovo
teatras.
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
ambasada Rusijoje,
Žemės ūkio atašė
Rusijoje, Lietuvos
Respublikos kultūros
atašė Rusijoje

Liepos 1 d., Senasis
Arbatas, J.Vachtangov
o teatras, Maskva

Choreografė
Anželika Cholina,
J.Vachtangovo
teatro meno
vadovas Rimas
Tuminas

Lietuvos pirmininkavimo Europos
Sąjungos Taryboje atidarymo proga
Maskvoje Arbato gatvėje, priešais
J.Vachtangovo teatrą buvo surengta
lietuviškos maisto produkcijos, amatų
ir folkloro mugė. Mugės atidaryme
dalyvavo oficiali delegacija iš
Lietuvos, lietuviškų įmonių, kurios
pristatė savo produkciją, atstovai.
Vietinių lietuvių folkloro ansamblis
atliko lietuvių liaudies dainas.
Senojo Arbato gatvėje dideliame
ekrane buvo rodomas kultūros atašė
sumontuotas 1val. 15 min. filmas
apie Lietuvą.
J.Vachtangovo teatre buvo surengtas
iškilmingas vakaras, svečiai žiūrėjo
choreografės Anželikos Cholinos
spektaklį „Moterų dainos“.
Svečius pasveikino Lietuvos
ambasadorius Rusijoje Renatas
Norkus, J.Vachtangovo teatro meno
vadovas Rimas Tuminas.
Iškilmingame renginyje dalyvavo
Lietuvos žemės ūkio ministro
Vigilijaus Juknos vadovaujama
delegacija, Rusijos oficialių
institucijų ir nevyriausybinių
organizacijų atstovai, lietuvių
bendruomenė.

Lietuviškos maisto
produkcijos, amatų ir
folkloro mugė – dalyvavo
virš 2000 asmenų.
J.Vachtangovo teatras,
Anželikos Cholinos
spektak- lis „Moterų dai nos“ – dalyvavo 600
svečių.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerijos bei Lietuvos
Respublikos ambasados
Rusijoje internetinėse
svetainėse.

3
2. Valstybės dienos
minėjimas LR
ambasadoje Maskvoje
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
ambasada Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Lietuvos ambasada
Rusijoje, liepos 8 d.;

Lietuvių
bendruomenės
Maskvoje bei
diplomatinis
korpusas

Lietuvių bendruomenių susitikimas.
Buvo giedamas Lietuvos himnas bei
lietuvių liaudies dainos.

Liepos 8 d. vykusiame
renginyje dalyvavo 60
asmenų;

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerijos bei Lietuvos
Respublikos ambasados
Rusijoje internetinėse
svetainėse.
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3. Lietuviški filmai –
tarptautiniame
festivalyje „Message
to Man“ Sankt
Peterburge

Organizatorius:
festivalis „Message to
Man“ Sankt Peterburge

Kinocentras „Velikan“
Sankt-Peterburgas,
Rugsėjo 21-28 d.

_

Devyni Lietuvos kino kūrėjų darbai
buvo parodyti 23–ojo Tarptautinio
kino festivalio „Message to Man“
Sankt Peterburge (Rusija)
programose.
Festivalio žiūrovai ir dalyviai
konkursinėse ir specialiose
programose galėjo pamatyti apie 200
dokumentinių, vaidybinių,
animacinių filmų iš viso pasaulio,
buvo surengta apie 100 tarptautinių
premjerų. Festivalis sulaukė
daugybės garbingų svečių, tarp kurių
– Ulrichas Seidlis, Mira Nair,
Alejandro Jodorowsky, Dmitrijus
Bykovas, Sergejus Mirošničenko,
Aleksandras Gordonas ir kt.
Specialiame seanse buvo rodomas
apie dvi dešimtis tarptautinių
apdovanojimų pelnęs režisierės
Kristinos Buožytės vaidybinis filmas
„Aurora“.
Programoje „Velo“, skirtoje sparčiai
populiarėjančiam dviračių sportui,
sudarytoje iš įvairiais metais sukurtų
filmų iš viso pasaulio, buvo įtraukta
garsių lietuvių dokumentininkų
Viktoro Starošo ir Rimtauto Šilinio
archyvinė juosta apie Taikos dviračių
lenktynes „Maratonas balne“ (1974
m. filmas pelnė prizą sportinių filmų
festivalyje Taline).

Festivalio atidaryme
dalyvavo apie 800 asmenų,
iš viso festivalį aplankė
apie 10000 asmenų.
Programą „Dvi kartos“
parengė Autorinio kino
aljansas, festivalyje ją
pristatė Lietuvos
ambasadorius Rusijoje
Renatas Norkus, Lietuvos
kultūros atašė Rusijoje
Aleksandras Šimelis ir
prodiuserė Ieva
Norvilienė.

http://www.15min.lt/naujie
na/kultura/kinas/lietuviskifilmai-tarptautiniamefestivalyje-message-toman-sankt-peterburge-4370625
http://www.ve.lt/naujienos/
kultura/filmai/tarptautinia
me-kino-festivalyje-sanktpeterburge---lietuviskokino-desantas-1058492/
http://ltnaujienos.visove.lt/
2013/09/lietuviski-filmaitarptautiniame-festivalyjemessage-to-man-sanktpeterburge/
http://message2man.com/r
us/news/id/890/
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje.
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Speciali programa festivalyje
„Message to Man“ buvo
skirta dviems lietuvių kino kartoms,
aktyviai kuriančioms šiandien. Tai
vadinamoji „lūžio karta”: režisieriai
Šarūnas Bartas, Arūnas Matelis,
Audrius Stonys, pirmuosius filmus
sukūrę 9-ojo dešimtmečio pabaigoje.
Antroji karta - vėliau debiutavę kino
kūrėjai Giedrė Beinoriūtė, Kristijonas
Vildžiūnas, Oksana Buraja, Ignas
Miškinis.
„Dviejų kartų“ programą Sankt
Peterburge sudarė dokumentiniai ir
vaidybiniai filmai „Dešimt minučių
prieš Ikaro skrydį“ (rež. A.Matelis),
„Praėjusios dienos atminimui“ (rež.
Š. Bartas), „Dienoraštis“ (rež. O.
Buraja), „Lengvai ir saldžiai“ (rež. I.
Miškinis), „Likusios dienos“ (rež. K.
Vildžūnas),„Neregių žemė“ (rež. A.
Stonys), „Troleibusų miestas“ (rež.
Giedrė Beinoriūtė).
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4. Valstybinis Sankt
Peterburgo Ermitažas,
Jurgio Mačiūno ir Jono
Meko paroda
„FLUXUS : Rusijos
atlasai“

Organizatorius:
Valstybinis Sankt
Peterburgo Ermitažas,
Vilniaus miesto savivaldybė

Valstybinis Sankt
Peterburgo Ermitažas
Rugsėjo 20 d. –
lapkričio 3 d.

Jonas Mekas,
Petras Vyšniauskas

Jono Meko vizualiųjų menų centras,
bendradarbiaudamas su Valstybiniu
Sankt Peterburgo Ermitažo
muziejumi ir Vilniaus miesto
savivaldybe Rusijos auditorijai
pristatė dvi parodas: „Fluxus: Rusijos
atlasai“ ir personalinę Jono Meko
parodą.
Viename iš garsiausių Rusijos ir
pasaulio muziejų Ermitaže įvyko
gyvas kultūrų dialogas tarp Vilniaus
ir Sankt Peterburgo. Visuomenė
įvertino šį įvykį kaip atveriamą naują
erdvę mūsų kultūrų komunikavimui,
apsikeitimui, interakcijai. Jonas
Mekas ir Jurgis Mačiūnas bendravo ir
kūrė su tokiomis garsenybėmis kaip
Andy Warholas, Johnas Lenonas,
Yoko Ono, Salvadoras Dali.
Pagrindinis dėmesys parodoje
„Fluxus: Rusijos atlasai“ buvo skirtas
Jurgiui Mačiūnui ir jo kūrybai, taip
pat jo įkurtam FLUXUS judėjimui.

Parodos atidaryme
dalyvavo virš 600 svečių.

http://www.vilnius.lt/index
.php?1678425663
http://ru.delfi.lt/misc/cultur
e/jonas-mekas-vpeterburge-etochelovechestvo-zhestokoa-neflyuksus.d?id=62417589
http://www.alfa.lt/straipsni
s/15155419/valstybiniamesankt-peterburgo-ermitazeatidarytos-jurgio-maciunoir-jono-meko-parodos/
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5. Lietuvos kultūros
dienos Irkutske
Organizatorius:
Lietuvos ambasada
Rusijoje, Rusijos
garbės konsulas
Irkutske, Irkutsko
srities administracija,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Irkutsko centrinė
biblioteka, rugsėjo 26
d.; Rusijos garbės
konsulo būstinė,
rugsėjo 27 d., Irkutsko
Valstybinė
Filharmonija, rugsėjo
28 d.

Dainininkai:
Sabina Martinaitytė
(sopranas), Aurimas
Raulinavičius
(tenoras), Liudas
Mikalauskas
(bosas).

Lietuvos Respublikos ambasada
Rusijoje, bendradarbiaujant su
Lietuvos garbės konsule Irkutske
Tatjana Munina bei Irkutsko srities
administracija surengė Lietuvos
operos solistų koncertą kartu su
Irkutsko srities filharmonijos
orkestru. Renginys surengtas
Lietuvos pirmininkavimo Europos
Sąjungos Taryboje kontekste.
Prieš koncerto pradžią Lietuvos
ambasadorius Rusijoje Renatas
Norkus padėkojo Irkutsko srities
vadovybei už pagalbą, surengiant
koncertą, ir pažymėjo, kad šie
renginiai yra svarbūs ne tik stiprinant
kultūrinius ryšius, bet ir puoselėjant
ryšius su lietuvių bendruomene.
Koncerto metu Lietuvos ir užsienio
autorių arijas atliko sopranas Sabina
Martinaitytė, tenoras Aurimas
Raulinavičius ir bosas Liudas
Mikalauskas. Į koncertą atėję
Irkutsko srities ir miesto vadovai,
politikos ir visuomenės veikėjai,
lietuvių bendruomenės nariai labai
šiltai sutiko atlikėjus.

Parodos atidaryme ir
koncerte dalyvavo virš 800
svečių. Susitikime su
jaunimų dalyvavo apie 70
studentų. Susitikime su
Lietuvos bendruomenėmis
dalyvavo apie 80 asmenų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerijos bei Lietuvos
Respublikos ambasados
Rusijoje internetinėse
svetainėse.
http://www.irk.aif.ru/cultur
e/art/940769
http://www.irkobl.ru/sites/
ngo/detail.php?ID=390766
http://baikalinfo.ru/archives/87164
http://strana.ru/afisha/2326
8943
http://irkutskmedia.ru/new
s/show.php?id=304928&pr
intmode=1
http://filarmoniya.irk.ru/ar
chive/news/днилитовской-культурыпройдут-в-ирк/
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Lietuvos kultūros dienų kontekste
Irkutsko filharmonijoje buvo
atidaryta M.K.Čiurlionio kūrybai
skirta paroda, kurioje buvo
demonstruojamos dailės darbų
reprodukcijos, fotografijos.
Parodą atidarė Irkutsko kultūros
ministras V. Baryšnikovas ir Lietuvos
kultūros atašė Aleksandras Šimelis.
Centrinėje Irkutsko bibliotekoje buvo
surengtas susitikimas su vietos
jaunimu, kurį skatinome vykti
mokytis bei stažuotis į Lietuvą.
Rusijos garbės konsulo būstinėje
buvo suorganizuotas susitikimas su
Sibiro lietuvių bendruomenėmis.
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6. Europos Sąjungos
dienos Kalugoje
Organizatorius:
Europos Sąjungos
atstovybė Rusijoje,
Kalugos miesto
administracija,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Šiuolaikinio meno
centras Kalugoje,
spalio 5 d.;
Kalugos miesto
koncertų salė, spalio 6
d.;
Kalugos kino centras,
Spalio 9 d.

Violončelininkas
Robertas Grodas

Vykstant Europos kultūros dienoms
Kalugoje, buvo plačiai pristatyta
Lietuvos kultūra. Šiuolaikiniame
meno centre buvo surengta paskaita
apie Lietuvos turizmą, švietimą,
kultūrą, kurią skaitė Kultūros atašė
Rusijoje Aleksandras Šimelis.
Susilaukėme didelio susidomėjimo
mūsų kultūra, mokslo bei turizmo
galimybėmis Lietuvoje.
Pravesta lietuvių kalbos pamoka
(kalbos mokytojas Aleksandras
Šimelis) parodė, kad lietuvių kalba
domisi pakankamai didelis jaunų
žmonių (nuo 18 iki 26 m.) skaičius.
Buvo demonstruotas Algimanto
Puipos filmas „Nuodėmės
užkalbėjimas“.
Surengtas Lietuvos violončelininko
Roberto Grodo koncertas, sulaukęs
šilto Europos Sąjungos atstovų,
Kalugos adminstracijos bei miesto
publikos sutikimo.

Šiuolaikiniame meno
centre paskaitose dalyvavo
apie 60 klausytojų.
Koncertų salėje buvo 1500
amenų.
Kalugos kino centre apie
250 žiūrovų.

Informacija skelbta
Europos Sąjungos
atstovybės Rusijoje
internetinėje svetainėje.
http://kaluga.eur.ru/
http://vk.com/event592022
00?w=wall59202200_19%2Fall
http://kaluga.eur.ru/events/
?event_id=6
http://www.kp40.ru/news/t
ag/%D0%B4%D0%BD%
D0%B8%20%D0%B5%D
0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%BF%D1%8B

10
7. Jurgio Baltrušaičio
140-ųjų gimimo
metinių minėjimas
Organizatorius:
Lietuvos ambasada
Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Jurgio Baltrušaičio
namai, spalio 11 d.

Robertas Grodas,
violončelininkas,
Ekaterina Mečetina,
pianistė (Rusija),
Algimantas
Kasparavičius,
istorikas.

2013 m. spalio 11 d. Lietuvos
Respublikos ambasadoje Maskvoje
buvo iškilmingai paminėta diplomato,
poeto, vertėjo Jurgio Baltrušaičio
140-ųjų gimimo metinių sukaktis.
Renginio metu buvo atvertas
atnaujintas istorinis J.Baltrušaičio
darbo kabinetas. Simbolinę kabineto
atidarymo juostelę kartu su Lietuvos
ambasadoriumi Rusijoje Renatu
Norkumi perkirpo žymaus Rusijos
rašytojo, poeto, Nobelio premijos
laureato Boriso Pasternako
vyriausiojo sūnaus sutuoktinė Jelena
Pasternak. Atidarymo ceremonijos
metu ambasadorius R.Norkus
pasidžiaugė, kad prie šios idėjos
įgyvendinimo prisidėjo tiek Lietuvos
dailės muziejus, tiek partneriai
Rusijoje. Ambasadorius Renatas
Norkus perskaitė Jurgio Baltrušaičio
anūko Žano Žako Baltrušaičio,
gyvenančio Paryžiuje, sveikinimą
šventės dalyviams.
Sukakties proga Lietuvos ambasados
Jurgio Baltrušaičio namuose
suorganizuotas apskritas stalas ir
aptarta J.Baltrušaičio diplomatinė,
kūrybinė veikla, asmeninis
gyvenimas.

Konferencijoje dalyvavo –
50 asmenų.
Vakariniame koncerte 130 klausytojų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerijos bei Lietuvos
Respublikos ambasados
Rusijoje internetinėse
svetainėse.
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Renginio metu prezentaciją apie
J.Baltrušaičio diplomatinę veiklą
pristatė istorikas Algimantas
Kasparavičius, pasisakė Rusijos
Gnesino vardo akademijos,
M.Cvetajevos, N.Skrabino muziejų
atstovai, kiti svečiai, lietuvių
bendruomenės nariai.
Vakaro metu buvo pristatytas
J.Baltrušaičio gimimo sukakties
temai skirtas kultūros žurnalo
„Santara“ penktasis numeris rusų
kalba, kurį pristatė žurnalo vyriausias
redaktorius Romualdas Norkus.
Vakarą užbaigė Rusijos pianistės
Jekaterinos Mečetinos ir Lietuvos
violončelininko Roberto Grodo
koncertas.
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8. Lietuvių kino
dienos Maskvoje

Organizatoriai:
Gosfilmfondas
Rusijoje, LKC,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Istorinis kinoteatras
„Iliuzion“, Maskva.
Spalio 18-22 dienomis.

Režisieriai Mantas
Kvedaravičius,
Giedrė Beinoriūtė,
Lietuvos kino
centro direktorius
Rolandas
Kvietkaustas

Spalio 18-22 dienomis Maskvoje
vyko lietuvių kino dienos. Rusijos
Federacijos sostinės gyventojams ir
svečiams „Iliuziono“ kino teatre buvo
parodyta 13 lietuviškų vaidybinių ir
dokumentinių filmų bei 7
trumpametražių filmų programa.
„Renginys vyksta Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungai
kontekste ir yra rengiamas siekiant
pristatyti lietuvišką kiną Rusijos
gyventojams. Parengtoje programoje
– ir senieji, ir vidurinės bei jaunosios
Lietuvos kino kūrėjų kartos darbai,
tad žiūrovai turės unikalią galimybę
įvertinti kaip keitėsi lietuviškas
kinas“, – sakė Lietuvos kino centro
direktorius Rolandas Kvietkauskas.
Lietuviško kino dienas atidarė 1969-ų
metų Arūno Žebriūno filmas
„Gražuolė“. Kino dienų lankytojams
taip pat buvo parodyti Almanto
Grikevičiaus filmai „Faktas“ (1980
m.) ir „Jausmai“ (1968 m.) bei
Vytauto Žalakevičiaus filmas
„Niekas nenorėjo mirti“ (1965 m.).
Besidomintiems šiuolaikiniu lietuvių
kinu buvo iš ko rinktis. Be vaidybinių
Algimanto Puipos „Miegančių
drugelių tvirtovė“ (2012 m.) ir
Kristijono Vildžiūno „Aš esi tu“
(2006 m.) filmų į kino dienų
programą buvo įtrauktos ir

Filmus pamatė virš 2000
žiūrovų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje.
http://www.rg.ru/2013/10/
18/kino.html
https://www.facebook.com
/KinoteatrIlluzion
http://www.gosfilmofond.r
u/?action=news&idnews=1
97
http://www.kinopoisk.ru/e
vents/567/
http://ru.delfi.lt/misc/cultur
e/v-moskve-dnilitovskogokino.d?id=63041074
http://www.nedelia.lt/news
-lt/aktual/22811-dnilitovskogo-kino-v-moskveotkrylis-filmomkrasavica.html
http://joinfo.ua/news/view/
722472_V-kinoteatreIllyuzion-proydut-Dnilitovskogo-kino.html
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dokumentinės juostos: Juozo Javaičio
„Česlovo Milošo amžius“ (2012 m.),
Marat Sargsyan „Tėvas“ (2012 m.),
Giedrės Beinoriūtės „Pokalbiai
rimtomis temomis“ (2012 m.),
Audriaus Stonio „Raminas“ (2011
m.), Eglės Vertelytės „UB Lama“
(2011 m.), Arūno Matelio „Prieš
parskrendant į žemę“ (2005 m.).
Kino dienų atidarymo renginyje
dalyvavo Lietuvos kino centro
direktorius Rolandas Kvietkauskas,
Valstybinio Rusijos Federacijos kino
filmų fondo
„Gosfilmfond“ generalinis direktorius
Nikolajus Borodočiovas ir kino
istorikė, dr. Ana Mikonis-Railienė.
Kino dienose taip pat dalyvavo
Lietuvos ambasadorius Rusijoje
Renatas Norkus, kultūros atašė
Rusijoje Aleksandras Šimelis,
režisieriai – Giedrė Beinoriūtė ir
Mantas Kvedaravičius.
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9. Dailės ir
fotografijos paroda
„Vilnius su meile“
Organizatorius:
Lietuvos ambasada
Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Jurgio Baltrušaičio
namai, spalio 26 d. –
lapkričio 9 d.

Emilija
Budžemaitė,
fortepijonas,
Robertas Grodas,
violončelė.

Meno projektas „Vilnius su meile” –
tai labai graži rusų menininkių meilė
Vilniaus miestui, gimusi kelionėse į
mūsų šalies sostinę. Rusų menininkės
Irina Sergejeva ir Elena
Ovsianinkova sako, kad tokie darbai
atsiranda iš visos širdies. Ypatingos
gatvės, oras, švelniai auksinė šviesa,
gyvenimo ritmas, žmonių
nuoširdumas – štai koki mato rusų
menininkės Vilnių. Jau kelis metus iš
eilės jos pasakoja Rusijoje apie
Vilniaus miesto ypatumus, grožį,
jaukumą.
Šventiniame koncerte dalyvavo
pianistė Emilija Budžemaitė ir
violončelininkas Robertas Grodas.

Parodoje ir koncerte
dalyvavo virš 130 asmenų.

Informacija skelbta
http://vk.com/event592232
30
https://www.facebook.com
/events/439910246118743/
?ref=22
http://www.vilniusinlove.c
om/?page_id=5512
http://ru.delfi.lt/misc/cultur
e/v-moskve-art-proektvilnyus-slyubovyu.d?id=62955046
http://www.zovem.ru/?eve
nt=38888
http://irinasergeyeva.com/r
u/obirine/galereya/vilniusinlov
e
http://genefisgbr.ru/view_anons.php?id
=15531
http://www.novoteka.ru/ne
ws_id/57024378
http://www.afisha.ru/exhib
ition/photo/89900/606703/
http://favoraim.com/topic1
302
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10. „Du keliai į
dangų“
Lietuvių autorių
knygų pristatymas

Jurgio Baltrušaičio
namai, lapkričio 28 d.

Brolis Julius
Sasnauskas, poetas
Gintaras Patackas,
Tomas Čepaitis,
Marija Čepaitytė

Organizatorius:
Tarptautinių kultūros
programų centras,
Lietuvos ambasada
Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Buvo pristatytos lietuvių autorių
knygos, išverstos į rusų kalbą: brolių
pranciškonų J. Sasnausko ir
S.Dobrovolskio pamokslų knyga „Iš
skverelių ir kaimelių teologijos“ bei
G. Patacko poezijos knyga„Mažoji
dieviškoji K“. Pristatyme dalyvavo
vertėjai Marija Čepaitytė, Tomas
Čepaitis ir Ania Geracimova
„Umka“.

Pristatyme dalyvavo apie
60 asmenų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje.
http://vk.com/event613110
08
http://vk.com/video143237
54_166523469?list=408e4
6e40f326bcf1b

Autoriai savo eiles skaitė lietuviškai
o vertėjai rusiškai, buvo itin įdomu
klausytis sinchroninio eilių vertimo.
Klausytojai labai susidomėjo mūsų
autorių knygomis. Po pristatymo
aktyviai jas pirko, prašė autografų ir
bendravo su autoriais.

11. Fortepijoninės
muzikos koncertas ir
fotografijos paroda
„Muzikinių akimirkų
mozaika“
Organizatoriai:
Lietuvos ambasada
Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Jurgio Baltrušaičio
namai, lapkričio 29 d.

Pianistės
Emilija Budžemaitė
ir Albina Šikšniūtė,
fotomenininkas
Adomas Svirskas

Fotomeninkas Adomas Svirskas
pristatė parodą „Muzikinių akimirkų
mozaika“, pasakojo apie savo darbą
su menininkais, kaip jis „pagauna“ ir
„sustabdo“ žavias menininkų
akimirkas ir įamžina savo
nuotraukose. Pianistės keturiomis
rankomis atliko sudėtingą programą,
nuo L.van Beethoveno iki V.Bagdono
kūrinių.

Buvo pilna salė, virš 130
klausytojų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje.

16
12. Trio „Ažuoliniai
berželiai“ koncertas
Žydų muziejuje
Maskvoje

Organizatorius:
Žydų muziejus
Maskvoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Žydų muziejus
Maksvoje, lapkričio 30
d.

Menininkai
Tomas Razmus,
Nerijus
Ardzevičius,
Arnas Mikalkėnas

„Naujojo amžiaus improvizacija“, taip koncertą pristatė žymus Rusijoje
džiazo žinovas, radijo laidų vedėjas
Michailas Mitropolskij.
Tarp atliekamų autorinių
kompozicijų, Michailas Mitropolskij
pasakojo apie mūsų Lietuvos free
džiazo pirmtakus „Ganelino Tarasovo -Čekasino“ trio, dabartinius
Lietuvos džiazo grandus ir šiuolaikinį
Lietuvos džiazą.

Koncerte dalyvavo apie 50
klausytojų.

Informacija skelbta
http://journal.jazz.ru/2013/
11/14/the-oak-birchesmoscow/
https://www.facebook.com
/events/395688040562339/
permalink/4052393929405
37/
http://www.jazzmap.ru/rus
/afisha/Dzhaz-gostinayaMihaila-Mitropolskogotrio-The-Oak-Birches9034.php
http://www.wherevent.com
/detail/MikhailMitropolski-DZHAZGOSTINAYAMIKHAILAMITROPOLSKOGO-TheOak-Birches-LITVA
http://www.acidjazz.ru/ne
ws/1384452349/
http://www.newsfort.ru/ne
ws_V-cikle-Improvizacijanovogo-veka-vystupitlit_file_4125033.html
http://www.newsfort.ru/ne
ws_V-span-classhighlight-word-cikl-spaneImprov_file_4125033.html
http://www.vashdosug.ru/c
oncert/performance/53304
6/
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13. Džiazo kvarteto
„vis-a-vis“
dalyvavimas
tarptautiniame džiazo
konkurse Rusijoje
Organizatoriai:
X tarptautinio džiazo
atlikėjų konkurso
Rostove na Donu
administracija,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Rostovas na Donu,
Rusija, Gruodžio mėn.
6-8 d.

Dominykas
Vyšniauskas,
Vytis Smolskas,
Augustas Baronas,
Armanas Isojanas.

X prestižiniame tarptautiniame
džiazo atlikėjų konkurse Rusijoje
sužibėjo jaunieji Lietuvos džiazo
atlikėjai. Vytis Smolskas, Dominykas
Vyšniauskas, Augustas Baronas ir
Armanas Isojanas konkurse užėmę
prizines vietas.
Konkursas, apjungiantis tik Rusijos
jaunuosius džiazo atlikėjus,
sėkmingai vyko kas 2-3 metus.
Tačiau nuo 2011 m., žiuri narių
pirmininku tapus pasaulinio garso
džiazo saksofonininkui Igoriui
Butmanui, konkursas tapo
tarptautiniu ir yra rengiamas kasmet.
Pasaulinio garso džiazo žvaigždės
kviečiamos dalyvauti konkurso žiuri.
Šiais metais. į konkursą Rostove na
Donu sugužėjo 47 jaunieji džiazo
solistai iš Italijos, Lietuvos, Izraelio,
Armėnijos, Ukrajinos, Baltarusijos ir
Rusijos.
Lietuvos jaunieji džiazo solistai,
Dominykas Vyšniauskas (trimitas),
Vytis Smolskas (fortepijonas),
Augustas Baronas (mušamieji) ir
Armanas Isojanas (kontrabosas),
nežiūrint didelės konkursinės
įtampos, ypatingai gerai pasirodė
šiame prestižiniame konkurse.

Konkursą klausė apie 300
klausytojų. Laureatų
koncerte buvo 700
asmenų.

Informacija skelbta
Lietuvos žiniasklaidoje:
http://journal.jazz.ru/2013/
12/11/9th-jazzcompetition-rostov/
http://jaunimogidas.lt/rusij
oje-pirmos-trys-premijosir-laureatu-vardai-lietuviu/
http://www.balsas.lt/m/nau
jiena/767068
http://lzinios.lt/lzinios/Kult
ura-ir-pramogos/dziazomuskietininkai-pavergerusaites/169378
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„Konkurso lygis buvo labai aukštas,
dalyviai buvo tikrai labai stiprūs,
techniški bei išradingi, ypatingai iš
Izraelio, Italijos ir Rusijos. Ore
tvyrojo didelė įtampa...“ - sakė
Dominykas Vyšniauskas. Tačiau jau
nuo pat pirmųjų pasirodymų mūsų
jaunieji solistai pelnė didžiulę
simpatiją klausytojų ir savo
konkurentų pagarbą. Niekada kartu
negrodami kaip kvarteto nariai mūsų
atlikėjai buvo prašomi savo kolegų –
„konkurentų“ jiems patalkinti
atliekant jų solines konkursines
programas. Tad mūsiškiai praktiškai
nenulipdavo nuo scenos.
Konkurso rezultatas išties įspūdingas:
Dominykas Vyšniauskas laimėjo
pirmąją premiją, Vytis Smolskas –
antrąją premiją, Augustas Baronas –
trečiąją premiją, Armanas Isojanas
gavo garbės diplomą.
Konkurso komisijos pirmininkas
Igoris Butmanas po konkurso pasiūlė
mūsų solistams surengti koncertą
prestižiniame I.Butmano džiazo klube
Maskvoje ir 2014 m. vasaros džiazo
festivalyje Soči mieste.
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14. Džiazo kvarteto
„vis-a-vis“ koncertai
Maskvoje

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
Lietuvos ambasada
Rusijoje, I.Butmano
džiazo klubas

Jurgio Baltrušaičio
namai, gruodžio 9 d.
„I.Butmano džiazo
klubas na čistych
prudach“, gruodžio 10
d.

Dominykas
Vyšniauskas,
Vytis Smolskas,
Augustas Baronas,
Armanas Isojanas.

Po laimėjimo X prestižiniame
tarptautiniame džiazo atlikėjų
konkurse Rusijoje jaunieji Lietuvos
džiazo atlikėjai Vytis Smolskas,
Dominykas Vyšniauskas, Augustas
Baronas ir Armanas Isojanas surengė
dar du koncertus Maskvoje.
Koncertas J.Baltrušaičio name buvo
skirtas lietuvių bendruomenei
Maskvoje ir buvo įvardytas metų
renginiu. Koncertas I.Butmano
džiazo klube praėjo ypatingai gerai,
publika nenorėjo paleisti mūsų
atlikėjų nuo scenos.

Jurgio Baltrušaičio namai
– 140 klausytojų.
„I.Butmano džiazo klubas
na čistych prudach“ – 120
asmenų.

Informacija skelbta
Lietuvos ambasados
Rusijoje internеtinėje
svetainėje.
http://kudago.com/msk/eve
nt/koncert-litovskogodzhazovogo-kvarteta-visvis/
http://groupon.ru/deals/mo
scowjazz
http://www.igorbutman.co
m/
http://www.biletmarket.ru/
events/34510/Kvartet_Vis
_a_viS_bilety
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15. Luko Geniušo
koncertas

Organizatoriai:
Lietuvos ambasada
Rusijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje.

Jurgio Baltrušaičio
namai, gruodžio 16 d.;

Pianistas Lukas
Geniušas

Pažymint Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai pabaigą,
Lietuvos ambasada Maskvoje
surengė klasikinės muzikos vakarą,
kurio metu koncertavo vienas
ryškiausių ir talentingiausių jaunosios
kartos pianistų Lukas Geniušas.
Renginyje dalyvavo Rusijos oficialių
institucijų, nevyriausybinių
organizacijų atstovai, meno ir
kultūros bendruomenės, diplomatinio
korpuso nariai, Lietuvos verslo klubo
atstovai, lietuvių bendruomenė.
Lietuvos ambasadoriaus Rusijoje
Renato Norkaus kvietimu šiame
renginyje taip pat dalyvavo ypatingi
svečiai - Jurgio Baltrušaičio anūkas
Žanas Žakas Baltrušaitis ir proanūkis
Jerome Andre Baltrušaitis, kurie
gyvena Paryžiuje.
2013 metais Lietuvoje ir Rusijoje
buvo minima diplomato, poeto,
vertėjo Jurgio Baltrušaičio 140-ųjų
gimimo metinių sukaktis, todėl
svečių iš Prancūzijos atvykimas buvo
ypač įsimintinas ir svarbus įvykis.
Šis koncertinis vakaras buvo įtrauktas
į Lietuvos pirmininkavimo ES
Tarybai renginių užsienio šalyse
kalendorių.

Jurgio Baltrušaičio namai
– 160 klausytojų
(maksimalus sėdinčių
žmonių skaičius – 140)

Informacija skelbta
Lietuvos ambasados
Rusijoje internеtinėje
svetainėje.
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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.

