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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.
Aktualijos:
JK Menų Taryba (Arts Council) paskelbė savo naująjį rėmimo planą 2014-2018 http://www.artscouncil.org.uk/news/arts-councilnews/announcing-our-investment-plans-2015-2018/, nuo kurio priklauso remiamų organizacijų (o taip pat ir leidėjų) veiklos apimtis ir galimybės.
Literatūros srityje finansavimas skiriamas šioms organizacijoms (National Portfolio Organizations):
Regionas:
Leidykla Bloodax http://www.bloodaxebooks.com/
Literatūros festivalis http://www.ilkleyliteraturefestival.org.uk/
Organizacija http://www.newwritingnorth.com/
Vaikų leidykla http://www.sevenstories.org.uk/
Platinimo organizacija Inpress Books http://www.inpressbooks.co.uk/ padeda parduoti nepriklausomų leidėjų knygas, dirba su leidėjais.
Organizacija http://www.writingsquad.com/ (padeda rašytojams)
Leidykla http://www.peepaltreepress.com/home.asp (Karibų, Black British literatūra, poezija, kritika, memuarai ir istorinės studijos)
Trumpų istorijų leidykla http://commapress.co.uk/ (
Literatūros festivalis http://www.manchesterliteraturefestival.co.uk/
Leidykla http://www.carcanet.co.uk/
Organizacija Liverpulyje Writing on the Wall http://www.writingonthewall.org.uk/ (projektai ir renginiai susiję su literatūra, žurnalistika, dainų
rašymu, istorijų pasakojimu (storytelling), dirba su britų ir tarptautiniais rašytojais, kurie provokuoja ir skatina debatus. Jie organizuoja festivalį,
kurie vyksta kiekvienais metais gegužės mėnesį.)
Organizacija http://www.writerscentrenorwich.org.uk/
Leidykla http://www.dedalusbooks.com/
Organizacija http://www.writingwestmidlands.org/
Ledbury poezijos festivalis http://www.poetry-festival.co.uk/
Organizacija http://www.poetryarchive.org/ (poezijos projektai)
Organizacija Bristolyje http://www.poetrycan.co.uk/ (įkurta 1995, remia poetus Bristolyje, Bate, Šiaurės Rytų Somerset ir Pietų Gloucestershire,
lokalaus pobūdžio)
Modern Poetry in Translation http://www.mptmagazine.com/ (Redaktorė Sasha Dugdale)
Istorija: When Ted Hughes and Daniel Weissbort founded MPT in 1965 they had two principal ambitions: to get poetry out from behind the Iron
Curtain into a wider circulation in English and to benefit writers and the reading public in Britain and America by confronting them with good
work from abroad. They published poetry that dealt truthfully with the real contemporary world. For more than 40 years MPT has continued and
widened that founding intent.
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Leidykla http://www.andotherstories.org/, dirba su vertimais
Literatūrinė organizacija Plimute http://www.literatureworks.org.uk/
Londonas:
http://www.koestlertrust.org.uk/ dirba su kalėjimais (mažiau aktualu mugės kontekste)
Book Trust http://www.booktrust.org.uk/ vaikams ir suaugusiems
Organizacija vaikams http://www.thechildrensbookshow.com/
Projektas Poems On The Underground
http://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/music-film-and-poetry/poems-on-the-underground?intcmp=2850 (Galima pagalvoti
apie bendradarbiavimą 2018 metais)
Literatūrinis žurnalas http://www.wasafiri.org/
Organizacija http://www.forwardartsfoundation.org/ (poezija)
Organizacija http://www.poetrysociety.org.uk/content/education/poetryclasshome/ (organizuoja renginius)
http://www.poetrylondon.co.uk/ Tarptautinis poezijos žurnalas
http://www.poetryschool.com/
English PEN http://www.englishpen.org/
Arvon fondas http://www.arvon.org/ (dirba su rašytojais, rengi dirbtuves)
The Reading Agency http://readingagency.org.uk/
The Poetry Translation Centre http://www.poetrytranslation.org/
The Literary Consultancy http://literaryconsultancy.co.uk/ organizuoja konferencijas, renginius ir t.t.
Pop Up Projects http://pop-up.org.uk/ (Įvairūs renginiai vaikams)
Free Word http://www.freewordcentre.com/
Ministry Of Stories, mentorystės organizacija jaunimui http://www.ministryofstories.org/
Eastside Educational Trust http://www.eastside.org.uk/ (dirba su bendruomenėmis, jaunimu)
Penned in the Margins http://www.pennedinthemargins.co.uk/ (leidyba, eksperimentinė literatūra)
The Poet in The City http://www.poetinthecity.co.uk/
Childrens Discovery Centre http://www.discover.org.uk/ (Stratforde, galima daryti projektus įtraukiant lietuvių bendruomenę)
Apples and Snakles http://www.applesandsnakes.org/ (organizacija dirbanti su poetais, performeriais)
Spread The Word http://www.spreadtheword.org.uk/ (ruošia rašytojus)
New Writing South https://www.newwritingsouth.com/ (dirba su rašytojais)
Parama kultūrai Jungtinėje Karalystėje mažėja, todėl pastebima tendencija, kad kai kurios didžiosios organizacijos pradeda inicijuoti dialogą su
kitų šalių kultūros institucijomis. South Bank centras 2014 m. vasario mėnesį organizavo susitikimą su Londone reziduojančiais kultūros
institutais, kuriame nutarta glaudžiau bendradarbiauti keičiantis informacija, buvo pasiūlyta idėja organizuoti Kalbų festivalį.
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Tate Modern ieško būdų, kaip pritraukti Baltijos ir kitų šalių kolekcionierius, įtakingas asmenybes bei filantropus, kurie padėtų įsigyti darbų iš tų
šalių. Įkurtas komitetas Russia and Eastern Europe Acquisitions Committee. Kolekcijos kuratorės: Frances Morris (Tarptautinio meno
kolekcijos vadovė), Juliet Bingham (kuratorė), Kasia Redzisz (kuratorė-asistentė)
Mančesteryje 2015 metais atidaromas naujasis Cornerhouse pastatas, kuriame bus 150 vietų teatras, galerija, 5 kino salės, patalpos skaitmeninei
gamybai. Mančesterio menų centras Cornerhouse bus sujungtas su Library Theatre Company.
Londone gyvenanti ir kurianti menininkė austrė Ursula Mayer apdovanota 2014 Derek Jarman premija už novatorišką indėlį identiteto, lyties ir
vartotojiškumo problematikos plėtojimą. http://www.theguardian.com/film/2014/dec/09/ursula-mayer-derek-jarman-award-2014 2013 metais
Gonda projekte Ursula Mayer bendradarbiavo su lietuvių grupe NI&CO Londone https://www.ica.org.uk/whats-on/ursula-mayer-gonda
Iš Lietuvos kilęs smuikininkas ir dirigentas Julian Rachlin paskirtas Karališkosios Šiaurės Simfonijos Royal dirigentu.
„Northern Sinfonia appoint Julian Rachlin as Principal Guest Conductor“
Dundee miestui buvo suteiktas Unesco Dizaino miesto titulas. Tai vienintelis miestas JK turintis šį statusą. http://www.independent.co.uk/artsentertainment/architecture/dundee-the-city-of-design-thats-pushing-the-boat-out-as-a-cultural-and-creative-powerhouse-9907176.html
2017 metais Hull miestas bus JK kultūros sostinė http://2017-hull.co.uk/
Dėl kultūros ekspertų kelionių į Lietuvą
Jungtinėje Karalystėje kultūros finansavimas yra labai sumažėjęs, todėl dauguma institucijų ieškodamos finansinės paramos atviriau žiūri į
bendradarbiavimo projektus su kitomis šalimis. Kuratoriai, festivalių organizatoriai linkę kviesti Jungtinėje Karalystėje žinomus atlikėjus ir taip
sumažinti riziką, kad koncertai ar parodos nepritrauks lankytojų. Lietuvos kultūra daugumai čionykščių institucijų nėra žinoma, tikrasis
domėjimasis dažniausiai prasideda tik tada, kai britų ekspertai apsilanko šalyje. Per gana trumpą tokių ekspertų kelionių praktiką galime
pasidžiaugti sėkmės istorijomis: po Jonathan Watkins vizito 2012 metais, IKON galerijoje Birmingeme 2016 metais planuojama personalinė
menininko Žilvino Kempino paroda. 2014 metais Tim Nunn, Tramway meno centro programų direktorius, kviečia Low Air spektaklį „Kelionė
namo“ į Glazgo šokio festivalį, Stewart Collins pristatys du projektus Henley ir Petworth festivaliuose – grupę „Žalvarinis“ ir projektą „Ma
Lituanie“. Taip pat tikimės teigiamų rezultatų ir literatūros srityje. Kartu su Lietuvos kultūros institutu inicijuosime leidėjų, literatūros festivalių,
žurnalistų, kritikų keliones į Lietuvą.
Šiais metais galimybė kviesti ekspertus pasitelkus Lietuvos Kultūros Tarybos 2015 metų lėšas tapo itin sudėtinga: visiems projektams reikalingas
kitos institucijos indėlis. Šiuo konkrečiu atveju, tai yra neracionalus žingsnis. Mes negalime prašyti iš institucijos indėlio, nes mūsų festivaliai bei
galerijos kol kas nėra pasaulinio lygio, į kuriuos ekspertai patys siektų atvykti. Todėl tai turėtų būti mūsų investicija. Siūlau apsvarstyti šį klausimą
ir teikti pasiūlymus LKT.
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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

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
Pranešimai spaudai.

Finansavimo šaltiniai, KM
ir visų partnerių indėlis
(sumos litais)

Linos
Lapelytės
performansų
renginiai
DRAF galerijoje

2013-01-09 iki 2013-0112

Lina Lapelytė

DRAF galerija turi gerą
reputaciją šiuolaikinio meno
srityje, todėl pasirodymas
joje menininkei suteikia
svaresnį meninį profilį.

200

Kaip
mes
revoliuciją
pristatymas

žaidėme
filmo

2014-03-11

Giedrė Žickytė

160

http://www.theresident.co
.uk/arts/cinema-andfilm/discover_the_story_b
ehind_lithuania_s_singing
_revolution_at_the_gate_
cinema_1_3399311
Blog:
http://picturehouseblog.co
.uk/2014/03/18/how-weplayed-the-revolution-atthe-gate/

Projekto
iniciavimas,
dalinis
koordinavimas,
projekto
viešinimas
dalyvavimas)

Paulinos Eglės Pukytės
knygos „Labdarys ir
bedalis“ pristatymas

2014-03-26

Paulina Eglė Pukytė,
Darius Čiuplinskas

Sėkmingas
istorinės
atminties projektas.
Svečio atsiliepimas: „My
friend and I thoroughly
enjoyed the film and had a
long discussion over a drink
afterwards. It was funny
and very moving at times,
very
thought-provoking
(I’m not Lithuanian but I
also had goosebumps when
I watched some of the
footage).“
Literatūros
sklaida.
(Dalyvavo Britų leidėjai)

30

Pranešimai spaudai

Jaroslavo
Melniko
kūrybos vakaras

2014-05-15

Jaroslavas
Romas Kinka

30

Pranešimai spaudai

Kristinos Sabaliauskaitės
kūrybos vakaras

2014-05-28

Kristina Sabaliauskaitė,
Romas Kinka

Literatūros sklaida.
(Dalyvavo Britų leidėjai.
Melniko kūryba susidomėjo
Dedalus leidykla, taip pat
dalyvavo Christopher
MacLehose)
Literatūros sklaida.
(Dalyvavo Britų leidėjai)

Projekto
iniciavimas,
dalinis
koordinavimas,
projekto
viešinimas
dalyvavimas
Projekto
iniciavimas,
dalinis
koordinavimas,
projekto
viešinimas
dalyvavimas

100

Pranešimai spaudai

Melnikas,

Projekto iniciavimas,
dalinis koordinavimas,
projekto viešinimas
dalyvavimas

Projekto
iniciavimas,
dalinis
koordinavimas,
projekto
viešinimas
dalyvavimas
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Menininko
Žilvino
Kempino vizitas JK

2014-06-19 iki 22

Internetinis
video
projektas
pristatantis
Londone
ir
svetur
kuriančius
lietuvių
menininkus

2014-01-09
pabaigos

Artists on the roof.
Renginys Jungtinėje
Karalystėje kuriantiems
menininkams

Londonas, LR
ambasada, 2014.07.04

Lietuvių ir JK
menininkai

Giedrės Kilčiauskienės
ir grupės Džiazo
miniatiūros koncertai
(4)

Birmingemas, įvairios
festivalio erdvės,
2014.07.21-23

Giedrė Kilčiauskienė,
Vytis Nivinskas,
Darius Rudis,
Andrėjus Polevikovas

ik

Žilvinas Kempinas

metų

Koordinuoja
kuratorė
Justė
Kostikovaitė.
Planuojami 8 video

Pirmasis
vizitas.
Menininkas
apžiūrėjo
IKON galerijos erdvę.
Galutinai
susitarta
dėl
parodos, kuri numatoma
2016 metų rudenį.
Tai Globalios Lietuvos
projektas
siekiantis
virtualiai suburti svetur
kuriančius menininkus.

-

-

Koordinavimas

-

-

Dalinis koordinavimas

Renginys skatina visų
sričių menininkų
bendravimą tarpusavyje.
Kaip žinia kūrybingi
žmonės nėra linkę jungtis
į formalias
bendruomenes, todėl
tokie tinklinimosi
renginiai yra reikalingi.
Lietuvių atlikėjai šiame
festivalyje dalyvavo jau
antrą kartą. Šis
bendradarbiavimas tapo
tęstiniu. 2015 metais
planuojamas kitas
projektas, kuriame
dalyvaus jaunieji
Lietuvių džiazo atlikėjai.
Partneriai Lietuvoje –
Lietuvos muzikos ir
informacijos centras.

60

Informacija Facebook
tinkle

Projekto iniciavimas,
koordinavimas,
viešinimas.

400

"The Jazz Rag"
interviu Nr. 132
Summer 2014

Projekto iniciavimas,
koordinavimas, projekto
viešinimas dalyvavimas
festivalyje.

Straipsnis išverstas į
lietuvių kalbą ir
paviešintas MIC
internetiniame
puslapyje
www.mic.lt/lt/news/vie
w/1418
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Martyno Levickio ir
Euan Stevenson
koncertas

Edinburgas, Festival
Theatre Studio
2014.07.22

Martynas Levickis

Koncertas Lietuvos
žydų genocido aukoms
atminti

Londonas, LR
ambasada, 2014.09.18

Smuikininkė Irma
Vaštakaitė,
Altininkė Ugnė
Tiškutė,
violončelininkė
Kotryna Šiugždinytė

Menininkų portfolio
peržiūra. Susitikimas
su ŠMC direktoriumi
Kęstučiu Kuizinu

Londonas, LR
ambasada, 2014.10.16

Kęstutis Kuizinas,
Justė Kostikovaitė,
Simona Žemaitytė,
Geistė Marija
Kinčinaitytė, Evelina
Šimkutė, Andrius
Svilys, Tadas Stalyga

Su Edinburgo festivaliu
pradėjome
bendradarbiauti 2013
metais. Tai jau antrasis
projektas (tęstinumas).
Planuojamas projektas ir
2015 metams.

Lietuvos žydų genocido
aukų atminties diena
(rugsėjo 23 d) paminima
antrąjį kartą. Koncerte
dalyvavo žydų ir lietuvių
bendruomenių atstovai,
diplomatai.
Tai pirmasis projektas,
kurio tikslas – suartinti
Jungtinėje Karalystėje
kuriančius jaunuosius
menininkus ir Lietuvos
meno institucijų
kuratorius. Tokie
renginiai menininkams
yra gera tinklo mezgimo
platfoma.

160 (visi bilietai
išpirkti)

50

25

Atsiliepimai spaudoje:
http://www.heraldscotl
and.com/mobile/artsents/music/reviewedinburgh-jazzfestival.24839734
http://www.dailymail.c
o.uk/wires/pa/article2700439/CHARLESJOINS-JOOLS-FORJAZZ-EVENT.html
Pranešimai spaudai.

Pranešimas spaudai,
informacijos sklaida
Facebook tinklapyje

Projekto iniciavimas,
koordinavimas, projekto
viešinimas, dalyvavimas
koncerte.

Projekto koordinavimas,
viešinimas, dalyvavimas
koncerte.

Projekto iniciavimas,
koordinavimas,
viešinimas
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Litvakų dienos. 2 dienų
programa

Londonas, Curzon
Victoria, LR ambasada,
2014.11.30-12.01

Filmo „Vilniaus getas“
pristatymo lapkričio 30
d. dalyviai:
režisierius Audrius
Juzėnas, prodiuseris
Thees Klahn bei
montažo režisierė
Judith Futár-Klahn.
Konferencijos gruodžio
1 d. dalyviai:
LR kultūros
viceministras dr.
Romas Jarockis,
Lietuvos žydų
bendruomenės atstovas
paveldosaugai
Martynas Užpelkis,
Rytų Europos žydų
kultūros ir istorijos
tyrimų centro direktorė,
VU Istorijos fakulteto
docentė dr. Jurgita
Verbickienė, Kultūros
paveldo departamento
prie Kultūros
ministerijos atstovas
Alfredas Jomantas,
UCL docentas dr.
François Guesnet.
Parodos „Hello Paris“
atidarymas dalyvės
Lewben fondo
direktorė Indrė
Tubinienė ir kuratorė
Ugnė Bužinskaitė

Litvakų dienos vyko
ketvirtąjį kartą, jos jau
tapo tradiciniu metiniu
renginiu. Renginio
tikslas - suburti Jungtinės
Karalystės britų, lietuvių
ir žydų bendruomenių
narius, skatinti
tarpusavio supratimą,
puoselėti tarpkultūrinį
dialogą.

130

Reuters. Jonathan Saul:
Litvak Jewish art gets
first global show after
almost a century
http://www.dailymail.c
o.uk/wires/reuters/articl
e-2866661/LitvakJewish-art-gets-globalcentury.html

Projekto koordinavimas,
viešinimas, dalyvavimas
koncerte

Tai politiškai ir
kultūriškai reikšmingas
renginys.
Šių dienų turinį
formuojame kartu su LR
ambasada.

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) ir kultūros atašė
indėlis į projektą

Projektą inicijavusi
organizacija

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

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

KM lėšų indėlis (suma
litais)
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Maldynų hebrajų kalba
perdavimas Valstybiniam
Vilniaus Gaono žydų
muziejui

Perduota apie 200 maldynų,
kurie buvo išleisti Vilniuje
prieš Antrąjį Pasaulinį karą,
taip pat įvairių knygų apie
žydų kultūrą
Literatūros
sklaida.
Renginyje
dalyvavo
leidėjai,
vertėjai
bei
literatūros mylėtojai.

Bradford hebrajų
kongregacija

BradfordLondon-Vilnius

Herkus
Kunčius
geriausios Europos prozos
antologijos pristatyme

Dalkey
Press

Europe
House,
Londonas
2014-01-15

Herkus Kunčius,
Romas
Kinka
(vertėjas)

Lietuvių
dalyvavimas
šiuolaikinės
muzikos
festivalyje.
Kompozitoriaus
Lino
Balto
kūrinio
„Air“
premjera.
Kūrinius atliko Lauryna
Šablevičiūtė

Šiuolaikinės
muzikos festivalis
Peninsula Arts

Plimuto
universitetas.
Levinsky
Building
2014-02-07
iki 09

Linas
Baltas,
Lauryna
Šablevičiūtė

Lietuvių
šiuolaikinės
muzikos sklaida.

150

KAUNAS
STREET
PHOTOGRAPHY
+ LT PINHOLE parodos

Street
Gallery,
Dickson

Lillie Art
Gallery/Kilma
rdinny Art
Centre, 201403-01 iki 20

-

Lietuvių fotografijos sklaida
Vakarų
Škotijoje.
Tai
tęstinis projektas parsidėjęs
2013 metais.

300

Archives

Level
Malcolm

-

-

120

-

http://www.lrt.lt/naujienos
/kultura/26/32169/lietuviu
_rasytojo_h._kunciaus_ap
sakymas_tarp_geriausiu_e
uropoje
Jonathan Gibbs recenzija:
http://gorse.ie/besteuropean-fiction-2014/
http://thenewshortreview.
wordpress.com/2014/01/1
7/week-links-besteuropean-friction/
-Review
Richard
T.
Watsonhttp://sabotagereviews.co
m/2013/12/16/besteuropean-fiction-2014/
http://www.bernardinai.lt/
straipsnis/2014-01-27lietuvos-menininkaisiuolaikines-muzikosfestivalyje-peninsula-arts2014/113258
http://www.7md.lt/anonsa
i/2014-0131/Siuolaikines-muzikosfestivalis-Peninsula-Arts2014
Pranešimas
spaudai.
http://www.milngaviehera
ld.co.uk/news/localheadlines/easterneuropean-exhibitions-atthe-lillie-art-gallery-13289083

Koordinavimas

Koordinavimas ir
viešinimas

Viešinimas

Viešinimas
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Koncertas
Sugiharai atminti

skirtas

,,Orphic Trio" smuikininkas
Orpheus
Papafilippou,
violončelininkė
Andrea Mundy ir
pianistas
Rimantas
Vingras, operos
dainininkė Reiko
Zaiki,
pianistė
Yura Zaiki.
Leidėjai

Istorinė atmintis.
Atlikti Joseph Achron, Tōru
Takemitsu,
Broniaus
Kutavičiaus ir Dmitrijaus
Šostakovičiaus kūriniai.

200

Tinklo plėtimas

50

Gintas
Kraptavičius

Eksperimentinės muzikos
sklaida. Muzikos kūrėjų
tarptautinių
tinklų
skatinimas
Lietuvos chorinės tradicijos
sklaida.

80

http://nnnnn.org.uk/d
oku.php?id=noise_no
ise_120414

Koordinavimas ir
viešinimas

60

Koordinavimas ir
viešinimas

Tai tradicinis (septintasis)
simpoziumas,
kuriame
aptariamos Baltijos šalių
politinės, ekonominės ir
kultūrinės aktualijos. Šių
metų kultūros tema: „How
do the creative industries
contribute to the Baltic
States’ economies?“
Aukšto lygio pasirodymas.
Visi bilietai buvo išpirkti.
Solinėje
programoje
skambėjo
ir
lietuvių
kompozitorių
J.
Tamulionio,
R.
Vitkauskaitės
ir
paties
akordeonisto
aranžuoti
lietuvių liaudies kūriniai.

120

Pranešimai
spaudai.
Interviu su R. Katinu
http://www.respublika.lt/lt
/naujienos/kultura/kulturo
s_naujienos/rkatinas_i_lo
ndona_atvezeme_dalele_l
ietuvos/
Pranešimai spaudai

300

Pranešimai spaudai

Koordinavimas ir
viešinimas

Lietuvos
Respublikos
ambasada Londone,
Londono SantarosŠviesos klubas

Londono
Goldsmiths
universiteto
koncertų salė,
2014-04-09

Londono knygų mugė

Koperatorius

Gintas K dalyvauja
renginyje Noise Noise

Unit 73a Regent
Studios

Balio Dvariono muzikos
mokyklos choras VIVA
VOCE

Šv.
Kazimiero
bažnyčia

Londono
knygų mugė
Earls Court,
2014-04-09
Unit 73a
Regent
Studios, 201404-12
Šv. Kazimiero
bažnyčia,
2014-04-15

Baltijos simpoziumas

Lietuvos, Estijos ir
Latvijos ambasados,
Baltic Council in
Great Britain, UCL
School of Slavonic
and East European
Studies

2014-05-02

Rolandas
Kvietkauskas

Martyno Levickio solo
koncertas Fragilissimo

Bath
tarptautinis
muzikos festivalis

2014-05-25

Martynas
Levickis

Choro vadovai Virginija
Katinienė
ir
Raimondas
Katinas.

http://www.lrkm.lt/go.php
/lit/Londone_vyks_koncer
tas_skirtas_diplomato/452
4
http://www.lithuaniatribu
ne.com/66672/japanesediplomat-chiune-sugiharacommemorated-inlondon-201466672/

Viešinimas

Viešinimas

Dalinis koordinavimas ir
viešinimas

11

Filmas „Lošėjas“
Londono East End
festivalyje

Londono East End
festivalis

Darius Mikšys grupinėje
parodoje

South
galerija

Lietuvos jaunųjų
dizainerių pop up paroda
Londono Dizaino
festivalyje

Lietuvos dizaineriai
Design 100 mugėje

Arkadijus Gotesmanas –
All Baltic Stars koncerte

London

VDA Dizaino ir
inivacijų

Dizaino forumas

EBRD projektai

Genesis kino
teatras,
Londonas,
2014-06-18
2014-06-25
paroda iki
2014-09-14

Kristupas
Sabolius
Darius Mikšys

Liucija
Kvašytė,
Marija
Matiušiova,
Povilė
Šlepetytė,
Modesta
Kalkytė,
Londonas, LR Sabina
ambasada
Korzunova,
Vilius
Dringelis,
Rapolas
Gražys,
Kristina
Puleikytė,
Marius
Urbanavičius
Audronė
Dringilaitė,
Dizaino mugė
dizaino
Design100%
kompanijų
atstovai
EBRD
auditorija,
2014.09.25

Arkadijus
Gotesmanas

Lietuviško kino sklaida.
Informatyvus pokalbis po
filmo su festivalio direktore
Alison Poltock
Lietuvių
menininkų
tarptautinio
tinklo
skatinimas

50

Pranešimai spaudai

Koordinavimas ir
viešinimas

1200

Pranešimai spaudai

Koordinavimas ir
viešinimas
Koordinavimas ir
viešinimas

Lietuviško dizaino
populiarinimas.
Tai puiki galimybė
jauniesiems dizaineriams
pristatyti savo darbus,
taip pat susipažinti su
400
Londone tuo metu
vyksiančiomis dizaino
parodomis, apsilankyti
dizaino mugėse,
užmegzti tarptautinius
kontaktus.

http://www.fashionbloc.c
o.uk/young-lithuaniandesigners-in-london/

Viešinimas
Lietuviško dizaino
populiarinimas, kontaktų 1000
užmezgimas.
Koncerte dalyvavo
tarptautinė publika,
nemažai EBRD
dirbančių žmonių.
Koncertas susilaukė
puikių atsiliepimų.

Pranešimai spaudai

Koordinavimas ir
viešinimas
280

Pranešimai spaudai
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Gintaro Didžiapetrio
paroda ‘Audi Fantasy’

Pavillion gallery

Leeds, 201410-02 iki
12.19

Dirt Nonet koncertas:
‘Summer Garden
Photograph’

DAR

Cafe OTO,
Londonas,
2014-10-11

Egidija
Medekšaitė

Gedvilės Bunikytės
dalyvavimas grupinėje
parodoje

Paul Smith

Paul Smith
galerija,
2014-10-14

Gedvilė
Bunikytė

Šiuolaikinio meno
sklaida. Pavillion
organizuoja parodas
remdami jaunus
perspektyvius
menininkus iš viso
pasaulio.
Bendradarbiavimas su
Pavillion prasidėjo 2012
metais.
Šiuolaikinės muzikos
sklaida.
Tokie tarptautiniai
projektai yra, be
abejonės, labai svarbūs
kūrėjams, o ypač tiems,
kurie dirba
eksperimentinės muzikos
srityje. Nėra lengva
suderinti skirtingų
kompozitorių ir atlikėjų
lūkesčius, tačiau toks
iššūkis yra puiki
galimybė tobulėti dirbant
kartu su kitais, taip pat
plėsti savo kūrybinį
tinklą. Cafe Oto
susirinko daug žiūrovų,
publika buvo žingeidi ir
šiltai išlydėjo atlikėjus.
Šiam koncertui
pasirinkta viena
geriausių vietų Londone
- Cafe Oto, kuri turi savo
klausytojų ratą.
Šiuolaikinio meno
projektai.
Paul Smith galerija
sutraukia nemažai
lankytojų, todėl ši paroda
buvo reikšminga jaunajai
menininkei.

1000

Art Monthly #381,
November 2014.
Autorius: Adam Pugh
http://adampugh.co.uk/
profile-of-gintarasdidziapetris/

Koordinavimas ir
viešinimas

70

http://www.cafeoto.co.
uk/dirt-nonet.shtm

Koordinavimas ir
viešinimas

400

Pranešimas spaudai

Koordinavimas ir
viešinimas
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LR
Ambasada,
2014-10-20
iki 11-24
Rudolf
Steiner
House 2014
10 27 – 11
21.
Royal Albert
Hall, Elgar
Room, 201411-10

Simonas
Vaikasas

Tai pirmoji fotografo
paroda (meninės raiškos
skatinimas)

100

Pranešimas spaudai

Koordinavimas ir
viešinimas

Gedvilė
Bunikytė

Šiuolaikinio meno
projektai:
Tai personalinė Gedvilės
Bunikytės paroda.

300

Pranešimas spaudai.
http://www.rsh.anth.or
g.uk

Koordinavimas ir
viešinimas

Martynas
Levickis,
Giedrė
Žarėnaitė,
Kristina
Morozova,
Vytenis
Lisauskas,
Ignė
Pikalavičiūtė.

280

Pranešimas spaudai

Koordinavimas ir
viešinimas

Lietuvos išeivijos
meno fondas,
Europe House,
LR atašė

12 Star
Gallery,
2014-11-11
iki 11-21

Indrė
Tubinienė,
Ugnė
Bužinskaitė

Muzikos atlikėjų
pristatymas svarbiose
koncertinėse salėse.
Dar vienas sėkmingas
koncertas. Bilietai buvo
išpirkti prieš savaitę,
publika atsidėkojo
audringais plojimais. Iš
atašė lėšų buvo remiama
jaunųjų atlikėjų kelionė.
SinChronic kvartetui tai
buvo pirmasis koncertas
Londone.
Litvakų meno sklaida.
Tai pirmoji litvakų meno
paroda Londone. Šia
paroda susidomėjo
Reuters žurnalistas
Jonathan Saul ir išleido
pranešimą spaudai.

500

Reuters. Jonathan Saul:
Litvak Jewish art gets
first global show after
almost a century
http://www.dailymail.c
o.uk/wires/reuters/articl
e-2866661/LitvakJewish-art-gets-globalcentury.html

Koordinavimas ir
viešinimas

Unit galerija

UNIT 24,
2014 11 1312.9

Kristina
Sereikaitė

Jaunųjų menininkų
rėmimas.
Kristina Sereikaitė
laimėjo konkursą ir buvo
pakviesta dalyvauti šioje
tarptautinėje parodoje.

200

Pranešimai spaudai

Koordinavimas ir
viešinimas

Fotografo Simono
Vaikaso darbų paroda

LR Ambasada

Gedvilės Bunikytės
paroda „Unity: Inner
and Outer Aspects Of
Reality”

Rudolf Steiner

Martyno Levickio ir
SinChronic styginių
kvarteto koncertas

Royal Albert Hall

Paroda “Sveikas,
Paryžiau! Litvakų
dailininkų keliais“.
Pristatyti garsių „École
de Paris“ atstovų Maxo
Bando, Emmanuelio
Mané-Katzo, Pinchaus
Krémègne, Michaelio
Kikoïne, Neemijos
Arbit Blato ir Theo
Tobiasse‘o kūriniai.
Kristinos Sereikaitės
darbai grupinėje State
of Origin parodoje
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DIAL-A-RIDE
projektas

Hayward galerija

Londonas,
2014 11 1416

Monika
Bičiūnaitė,
Smiltė
Bagdžiūnė (3
dienos
filmavimas)

Lietuvos
ambasadoriaus prie
UNESCO Arūno
Gelūno paskaita anglų
kalba „Ar mūzos tyli,
kai ginklai griaudžia?
Stipriosios ir silpnosios
kultūros diplomatijos
pusės“.
Linos Lapelytės
pasirodymas BALTIC

Santaros šviesos
klubas

LR
ambasada,
2014 11 21

Arūnas Gelūnas

Baltic

BALTIC
2014 11 30

Lina Lapelytė

Arma Aghata
muzikinis turas
Jungtinėje Karalystėje

Arma Aghata

Linkolnas,
Lydsas,
Liverpulis,
Midlsbro,
Salfordas,
Birminhema
s, Londonas
ir Pajūrio
Soutendas,
2014 12 06 31

Armantas
Gečiauskas

Tarptautinis
bendradarbiavimas
šiuolaikinio meno srityje
Menininkas Mark Aerial
Waller bendradarbiauja
su ŠMC ir dirba su
lietuvių aktorėmis, taip
pat su Miku Žukausku.
Filmas rodomas
Hayward galerijoje iki
2015 metų sausio 3 d.
Paskaita vyko anglų
kalba, dalyvavo

1000

Mar Aerial Waller:
„Each episode ends in
a thank you for The
Ministry of Culture of
the Republic of
Lithuania, both online,
and in the daily
screenings at
Hayward“

Koordinavimas

50

Pranešimai spaudai

Koordinavimas ir
viešinimas

Šiuolaikinio meno
sklaida BALTIC – viena
svarbiausių Šiaurės
Anglijos meno
institucijų, todėl
pasirodymas joje yra
reikšmingas tiek
menininkei, tiek ir
Lietuvos meno sklaidai.
Šiuolaikinio
(underground) garso
meno sklaida

70

Pranešimai spaudai

Koordinavimas ir
viešinimas

(laukiame
duomenų, bes turas
dar nesibaigė)

Pranešimai spaudai

Koordinavimas ir
viešinimas
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The Deep Splash
projektas

Justė Kostikovaitė

2014-2015

Pristatyti
menininkai ir
personalijos:
Indrė Šerpytytė,
Mindaugas
Gapsevičius,
Lina Lapelytė,
Povilas Utovka,
Paul Paper,
Tomas
Čiučelis, Vita
Zaman.
Padarytas
interviu su Jonu
Meku.

Tai internetinis puslapis,
pristatantis Jungtinėje
Karalystėje kuriančius
arba su ja susijusius
lietuvių menininkus.
http://www.thedeepsplas
h.com/

Aktyvų viešinimą
pradėsime 2015 metais

Viešinimas

Lietuvių menininkų
matomumo ir kūrybinės
diasporos stiprinimas.

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).
KULTŪROS EKSPERTŲ TIRIAMOSIOS KELIONĖS
Tramway meno centro prodiuseris Timothy Nunn 2014-05-09 iki 13 (Rezultatas: 2015 metais bus pristatytas vienas arba du šokio
spektakliai Glazgo šokio festivalyje). Žurnalistas ir šokio kritikas Donald Hutera 2014-05-11 iki 16 (Komentarai Twitter, kontaktai)
2014 rugpjūtis / Prodiuserė Bethany Alexander & kompozitorius ir St. Magnus festivalio meno vadovas Alasdair Nicolson. Vizito metu
įvyko susitikimai su Danu Skramtai, Ieva Tamutyte (Lietuvos nacionalinė filharmonija), Linu Paulauskiu, Asta Pakarklyte, Lukrecija
Petkute-Dailydiene (MIC ir Druskomanija), Danguole Kizniene (Britų Taryba), Jurgita Murauskiene, Martynu Levickiu (Kristupo vasaros
festivalis), Rima Rimšaite, Mantautu Krukausku (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Ana Ablamonova (Operomanija), Karina Amuliene
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(Lietuvos Valstybinis simfoninis orkestras), Zita Bruzaite (Lietuvos kompozitorių sąjunga). Su visais aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Jau susitarta dėl Lietuvos pristatymo St. Magnus muzikos festivalyje 2015 metais.
2014 rugsėjis / Beakonsfield menų centro direktorė Naomi Siderfin. Susitikimai šiose organizacijose: Rupert (Maya Tounta), NDG (Lolita
Jablonskienė), Galerija Vartai (Nida Rutkienė ir kuratore Vitalija Jasaitė) ŠMC e Kestutis Kuizinas, kuratorius Auridas Gajauskas, paroda:
Unanswered Q? Kontaktuoti šie menininkai: Elena Narbutaitė, Antanas Gerlikas, Vytenis Burokas, Artūras Raila, Rutenė Merkliopaitė,
Žilvinas Landzbergas, Linas Liandzbergis, Gediminas Urbonas.
2014 rugsėjis / DRAF direktorius Vincent Honore, DRAF kuratorė Nicoletta Lambertucci
Susitikimai: Kęstutis Kuizinas (ŠMC), Virginija Januškevičiūtė (ŠMC), Rūtenė Merkliopaitė, Lolita Jablonskienė (NDG), Dovilė Tumpytė
(NDG), Darius Žiūra, Gerda Paliušytė ir Inesa Pavlovskaitė (The Garderns), Gintaras Didžiapetris, Nida Rutkienė (VARTAI Gallery),
Deimantas Narkevičius, Augustas Serapinas, Justė Jonutytė (Rupert), Darius Mikšys, Liudvikas Buklys, Elena Narbutaitė, Laura
Kaminskaitė (Artis), Antanas Gerlikas, Dainius Liškevičius, Audronis Imbrasas (Baltijos šokis), Kristupas Sabolius.
“Currently we are in discussion with Kestutis Kuizinas regarding the possibility of bringing a new work that DRAF produced for the solo exhibition by Nina Beier to
go to CAC (in Summer 2015). Also, we hope to bring artist Augustas Serapinas to London soon and to commission a new work for an exhibition at DRAF in February
2015. We have an on going discussion with Kristupas Sabolius, and we wish to develop a project together in the near future. There is as well a potential future
collaboration with Rupert”

2014 rugsėjis / Impressions galerijos direktorė Anne Mcneill annemcneill@impressions-gallery.com
Citata iš laiško:“I cannot thank you enough for inviting me and arranging my recent trip to Lithuania. It was informative, interesting and most rewarding. I met with
Gintaras, Ieva and Victoria at Kaunas Photo Gallery (amongst other topics we discussed the history of Lithuanian photography and key photographers and artists) and
attended the opening of “The Grain of Photography” exhibition. Mindaugas Kavaliauskas took me on a tour of the Kaunas Photo Festival. I travelled with USA
photographer Tom Persinger who was in Lithuania on a 3 week residency. Jonas from Vilnius Gallery spent time with me and showed me the wonderful photo book
library and some original photographs from the archive. Tom and I were given a tour of the National Gallery of Art by curator Ieva Mazuraitė. I meet with Vitalija
Jasaite, from Galerija Vartai – I really liked this gallery space. On Saturday I had an excellent day with artist Gintautas Trimakas at the Art Academy and Petras
Saulėnas from Kaunas. Gintautas took a fantastic portrait of me, using his unique techniques and kindly gave it to me as a present. I’m now using it as my picture on
my twitter account. We also went to see his exhibition at the Skalvija Cinema.
On my final day (Sunday) I had a meeting with Vilma and Gytis at Vilnius Photo Gallery, where we had a big discussion about the current trends in Lithuanian
photography and I met with artist Paul Paper, who is studying his PH.D in London. This is just a very brief update and there are some possibilities for new projects and
cultural exchanges. I will keep you informed of all developments.

2014 spalis / Boyd Tonkin, The Independent literatūros žurnalistas. Žr. Į komandiruotės ataskaitą PK-383
2014 spalis / Steven Obrien, The London Magazine redaktorius, ir Alessandro Galenzi, Alma Books. Žr. Į komandiruotės ataskaitą PK399
2014 spalis / Džiazo žurnalistas Kevin Legendre dalyvavo Vilniaus džiazo festivalyje. Reviu pasirodė Jazzwise žurnale (spausdintame
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formate), taip pat ir elektroniniame: http://www.jazzwisemagazine.com/pages/live-jazz-music-reviews/13369-vilnius-international-jazzfestival-a-small-place-with-big-ideas Daugiau informacijos komandiruotės ataskaitoje PK-399
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ŽINIASKLAIDA JK:
„Edgaras Montvidas is the best of the uneven quartet of soloists." http://www.theguardian.com/music/2014/jan/09/bruneau-requiem-debussyconstant-morlot-review
Dvi transliacijos per BBC 3 - Dainius Pulauskas Group
Claire Martin presents concert music recorded on the Jazz Line-Up stage at the 2013 London Jazz Festival featuring the Dainius Pulauskas Group
from Lithuania. First broadcast: Saturday 25 January 2014 16:00 h, BBC Radio 3, duration: 1 hour
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03rwl5h
Claire Martin presents the second instalment of concert music by the Dainius Pulauskas Group from Lithuania, recorded on the Jazz Line-Up stage
at the 2013 London Jazz Festival. Plus an interview with pianist Brad Mehldau. Sat 8 Feb 2014 18:00 BBC Radio 3
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03th3ds
Pianistas Kasparas Uinskas
Review:http://seenandheard-international.com/2014/04/uinskas-displays-mastery-romanticrepertoire/?doing_wp_cron=1396853730.1902220249176025390625
BBC In Tune laidoje: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03zd5t6
Vladas JAKUBĖNAS (1904-1976) Review online CD. Autorius Steve Arloff.
http://www.musicweb-international.com/classrev/2014/Apr14/Jakubenas_chamber_TOCC0013.htm
Interviu su LR kultūros atašė http://www.handthatfeeds.me/arttxt/
"Best European Fiction 2014" Jonathan Gibbs recenzija (http://gorse.ie/best-european-fiction-2014/):
Ištrauka: "Europe’s bleak unsuppressible history stains the pages of a fair few of the stories, as you would expect: sometimes plainly so, as in
Vladimir Kozlov’s ‘Politics’ (Belarus), which is little more than historical reportage, and ‘The Curious Case of Benjamin Zec’, by Elvis Hadzic
(Bosnia-Herzegovina), an affecting but heavily loaded memorial to the dead of Srebrenica.
Sometimes things are more complicated, as in Herkus Kunčius’s ‘Belovezh’ (Lithuania), named for the rump of primeval forest straddling
Belarus and Poland where, in 1991, the signing of the Belovezh Accord dissolved the Soviet Union. This story gives us Kalina Baluta, a forest
ranger, whose love of nature, and of the forest, though at first admirable, does quick push the prose towards the offensively twee – “A badger ran
off, thumping along… How adorable!” – though that’s nothing to what happens when he finds a roe deer caught in a trap.
“Baluta pressed himself against the dying animal as though it were the Motherland itself – any closer would have been impossible. He placed one
hand lightly on the warm fur of the roe deer, while the other grasped her tightly. A moment, and he’s already… in her.”
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If this is political allegory, I’m not sure I want to know what it means, but it makes for a pleasingly unpleasant story.
There is sex, and there is history, and there is the uncanny: this would seem to cover most the entries here, perhaps with those that take that
furthest turn in- and outwards – into the mirrored realm of fiction – writing – itself."
http://thenewshortreview.wordpress.com/2014/01/17/week-links-best-european-friction/
Mail Online 2014 07 21 „Charles jodins Jools for Jazz event“ (karališkoji pora klausėsi Martyno Levickio ir Euan Stevenson kūrinių)
Review. Edinburgh Jazz Festival 201 07 24 Rob Adams „Martynas Levickis and Euan Stevenson“
The Jazzrag, Nr. 132 2014, 17 psl. „Lithuanian Singer of the year“ Interviu su Giedre Kilčiauskiene.
2014 11 30 Art Monthly #381 Adam Pugh: „Profile of Gintaras Didžiapetris“
Mail Online, 2014 12 09 „Litvak Jewish art gets first global show after almost a century“ Jonatan Saul (apie Litvakų darbų parodą LR
ambasadoje)
2014 gruodžio mėn. Vilniaus džiazo festivalio recenzija Jazzwise žurnale (spausdintame formate), taip pat ir elektroniniame:
http://www.jazzwisemagazine.com/pages/live-jazz-music-reviews/13369-vilnius-international-jazz-festival-a-small-place-with-big-ideas
„Young Lithuanian multi-reed virtuoso Liudas Mockunas was an impressive guest and he also made a wholly substantial contribution to Finish
saxophonist Mikko Innanen’s bold Innkvisitio, an ensemble whose thrash-happy grooves were enhanced by the dazzling warp and weft of Seppo
Kantonen’s keys.(...) But the Lithuanian musician who really brought the house down was Juozas Milasius (a maverick guitarist extending the
lineage of Sharrock, Ulmer and Ducret), who appeared in a fabulous duet with the American alto saxophonistclarinetist Sabir Mateen (both
pictured top). Pushing the aesthetic of broken rhythms and tonal distortion to an imaginative and highly focused extreme, Milasius created a sonic
minefield upon which Mateen threw his own fortissimo molotovs to great effect, improvising themes of the most wounded, Ayleresque melancholy
as his partner gleefully confected a kind of psychoflamenco metal. As if that was not enough there was also the revered figure of Vyacheslav
Ganelin leading a Lithuanian/Israeli supergroup and the zestful French brass trio Journal Intime re-imagining the music of Jimi Hendrix. All of
which heartily made the point that Vilnius is a small place with big ideas.“
ŽINIASKLAIDA LIETUVOJE
Dalyvavimas Vilniaus knygų mugės diskusijoje:
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prognozuoja-kylant-penkta-emigracijos-banga-kuri-is-esmes-skirsis-nuo-buvusiu.d?id=64096002
KITI VIEŠINTI KULTŪRINIAI RENGINIAI
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2014-01-14

2014-01-24
2014-01-28
2014-02-06

Lina Lapelytė nominuota Arts Foundation premijai. http://www.southbankcentre.co.uk/whatson/the-new-experimentalists79614 Pasirodyme apsilankė 600 žmonių.
http://london.lecool.com/event/the-new-experimentalists/
http://www.demotix.com/news/3680446/new-experimentalists-perform-queen-elizabeth-hall-london#media-3680121
London Lithuanian trio koncertas http://www.stmartin-in-the-fields.org/event/free-lunchtime-concert-london-lithuanian-trio/
(Morta Grigaliūnaitė, Antanas Makštutis, Ugnė Tiškutė)
Dainininko Manto Savickio pasirodymas http://www.bbc.co.uk/showsandtours/shows/shows/bbc_singers_28jan14
Sauliaus Leonavičiaus darbų paroda
http://us4.campaign-archive1.com/?u=5afd9514419e8245037ecf569&id=61b25fc647&e=cdac2e4d16

Ieva Kuniškis dalyvauja Resolution festivalyje http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Ievos_Kuniskis_siuolaikinio_sokio_spekta/4329
Pianistės Jelenos Makarovos koncertas. Classical Concert Series http://www.forgevenue.org/whats-on/events/9-feb-14-keysand-coffee-classical-concert-series-the-forge/
2014-02-13
Trio: BelVil (Belgradas/Vilnius) koncertas St.Olave's bažnyčioje. Diana Galvydytė (smuikininkė) ir Tamara Zivadinovich
(sopranas), Evelina Puzaitė
2014-03-08
Veronikos Kopjovos ir Vashti Hunter koncertas Rosslin Hill Unitarian Chapel
2014-03-12
Paroda yra The CASS, Londono Metropolitano universiteto ir Whitechapel gallery kuratorystės Magistro kurso 'Curating The
Contemporary' studentų baigiamasis darbas. Šios parodos metu pristatyti video, foto, tapybos instaliacijos darbai tyrinėjantys
žmogaus tapatybes ir proto dvylipiškumo klausimą. Parodoje dalyvavo: Imantas Selenis, Ryo Shimizu, Miguel Ivorra, Wayne
Keown, Jess Young, John Ros, Yiyun Kang, Hannah Thual, Elle Kennedy, Gabriel Andreu, Hannah Regel, Chester Lusk and
Olivandro. http://www.thecass.com/news-events/2014/march/ambivalent
2014-04-05
Pianisto Kasparo Uinsko koncertas Wigmore Hall. http://www.wigmore-hall.org.uk/whats-on/productions/kasparas-uinskaspiano-35196 (300 klausytojų)
2014-04-10
Fotomenininkės Julijos Svetlovos parodos atidarymas Kaizo salon, 67-68 Charlotte Rd, London, EC2A 3PE.
2014-04-27
Mančesteryje ACM ansamblis atliko lietuvių kompozitorės Vitalijos Glovackytės naują 40min. kūrinį. Nuoroda Facebooke:
https://www.facebook.com/events/1429362680645072/?notif_t=plan_user_invited
2014-05-01
LSE universitete vyko prof. Leonido Donksio paskaita - "Who are we nowadays: Locals and Globals?", kurią organizavo Baltų
bendruomenė LSE. https://www.lsesu.com/events/6210/2781/
2014-05-06
Dizaineris ir architektas Justin Silke (Justinas Silkauskas) - Jaguar konkurso nugalėtojas
http://newsroom.jaguarlandrover.com/en-in/jaguar/news/2014/05/jag_fearlesswinner_060514/
2014-05-07,08,09 Choreografė Ieva Kuniškis pristato savo spektaklius Blue Elephant teatre. www.vimeo.com/ievakuniskis/women1min
www.vimeo.com/ievakuniskis/milkvilnius
2014-05-18
Operos dainininkė Justinės Gringytės koncertas Velse
http://www.rhosygilwen.co.uk/tickets/classical-and-opera/82-justina-gringyte-mezzo
2014-02-06
2014-02-09
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Operos dainininkas Edgaras Montvidas operoje „Eugene Onegin“ atlieka Lensky vaidmenį (paskutinis pasirodymas 2014-0705) http://glyndebourne.com/production/eugene-onegin-1 iki 2014-07-11
2014-06-30
Lietuvių menininkė Geistė Marija Kinčinaitytė - „FreshFaced & WildEyed 2014“ konkurso finalistė
www.geistekincinaityte.com
http://thephotographersgallery.org.uk/freshfaced-wildeyed-2014-3
https://uk.mfa.lt/uk/lt/naujienos/lietuviu-menininke-geiste-marija-kincinaityte-freshfacedwildeyed-2014-konkurso-finaliste2014 07 03
Vaivos Katinaitytės personalinė paroda “All The Things We Love” kavinėje
2014 07 17
Gedvilė Bunikytė dalyvauja grupinėje parodoje Londone
2014 07 14-16
Šokio spektaklis “Normal Love”, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka Monika Klimaitė.
2014 07 23
Johanna Glaza pristato savo nauja ambient-folk EP plokštelę 'Letter to New York'. St. Mary Magadalene Church
http://www.clashmusic.com/news/premiere-johanna-glaza-paper-widow
2014 07 26
Šiuolaikinio meno paroda Points of View / Video art from Germany, Lithuania, Poland & UK Centrala, Birmingeme. Dalyvauja
lietuvių menininkai: Šalnė Bučiūtė, Eglė Butkutė, Gediminas G. Akstinas, Gintaras Didžiapetris, Antanas Gerlikas, Tadas
Kanapinskas, Žymantas Katinas, Saulius Kmieliauskas, Donata Minderytė, Marija Olšauskaite, Petras Olšauskas
2014 08 8-31
Dovilės Jakštaitės pirmoji darbų paroda Chelsea bibliotekoje, Londone.
2014 09 14
Dainininkės Mildos Arčikauskaitės koncertas kavinėje "Birdie Num Nums Café".
2014 09 17
Fotografės Vaivos Katinaitytės paroda Monty's Bar Brick Lane, Londone
2014 09 18
Knygos “50 Years of Illustration”, kurioje pristatomas lietuvių menininkas Stasys Eidrigevičius pristatymas ir paroda
2014 10 09
Jurga Šeduikytė ir Vidas Bareikis: akustinis koncertas Londone CARGO
2014 10 11
BelVil trio koncertas, St Faith's Church Londone. http://hernehillfestival.org/
2014 11 2-9
Baltijos muzikos festivalis. Organizatoriai: Londono 'Santoros-Šviesos" klubas, bendradarbiaujant su Baltic Council ir Lietuvos
muzikos informacijos http://litsmeet.co.uk/2014/09/24/baltic-music-festival-in-london-3/
2014 11 22-12 21 Deimanto Narkevičiaus filmas „Solaris revisited“ parodoje „To sail beyond the sunset“ http://generatorprojects.co.uk/to-sailbeyond-the-sunset-sam-burford-mehreen-murtaza-%E2%80%8Bdeimantas-narkevicius/
2014 11 25
Indrė Šerpytytė - Tate Modern parodoje – Conflict, Time, Photography http://www.tate.org.uk/whats-on/tatemodern/exhibition/conflict-time-photography Interviu TateShots: https://www.youtube.com/watch?v=R-LRREqYPgA
Reviu 2013: http://www.photomonitor.co.uk/2013/09/indre-serpytyte-solo-exhibition/
2014 11 27
Menininkė Kristina Ališauskaitė 100 PAINTERS OF TOMORROW parodoje Beers Contemporary galerijoje Londone
2014 11 21
Menininkės Mildos Lembertaitės paroda http://44albion.tumblr.com/ (paroda veikė iki gruodžio 14 d.)
2014-12-12
Paroda apie emigraciją “Iš tavo dienoraščių”. Dalyvauja Agnė Rita Kučinskaitė ir Giulia Parlato
2014-05-18
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KOMANDIRUOTĖS
1.
2.
3.
4.
5.

Plymutas – dalyvavimas muzikos festivalyje „Thinking Music“ Kompozitoriaus Lino Balto kūrinio premjera. (2014 02 07-09)
Vilnius – Knygų mugė. Metinis kultūros atašė susitikimas (2014 02 19-23)
Bath – dalyvavimas tarptautiniame muzikos festivalyje. Martyno Levickio solinis koncertas. (2014 05 25-26)
Mančesteris – Kompozitorės Vitalijos Glovackytės kūrinio premjera (2014 04 27-28)
Vilnius – Festivalis Baltijos Šokis. Kuratoriaus Tim Nunn ir žurnalisto Donald Huteros tiriamoji kelionė (2014 05 9-14)

Antrame pusmetyje 9 komandiruotės (į Birmingemą, Edinburgą, Birmingemą ir Edinburgą, Folkestoną, Vilnių (3 komandiruotės), Kanterburį, Briuselį
Oficialūs vizitai
2014 08 10 – 14 Kultūros ministro ir delegacijos dalyvavimas viršūnių susitikime Edinburge bei susitikimai su miesto kultūrinių institucijų vadovais.
Daugiau informacijos komandiruotės ataskaitoje PK-302.
2014 11 30 – 12 02 Kultūros vice ministro dalyvavimas Dr. Romo Jarockio Litvakų dienose (pranešimas), apsilankymas Nacionalinėje galerijoje ir
Karališkajame Karo muziejuje.
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
Artėjant 2018 metams, taip pat atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, siūlau sudaryti darbo grupę kartu su švietimo bei mokslo atstovais ir iš esmės
spręsti vertėjų į anglų kalbą problemą, kartu ieškoti būdų, kaip pritraukti jaunuosius lietuvių kilmės literatus gyvenančius Jungtinėje Karalystėje. Šioje
šalyje pamažu auga nauja karta, kurie dar kalba lietuviškai, tačiau jų pagrindinė kalba jau yra anglų. Reikėtų inicijuoti konkrečias programas (vertimo
dirbtuves jauniems žmonėms, galbūt skirti stipendijas literatūrinio vertimo studijoms, tobulinimuisi, ieškoti universitetinių partnerių JK. Manau,
vertėtų pagalvoti apie literatūrinio vertimo skatinimo programas mokiniams).
Susitikimuose su Estijos ir Latvijos kultūros ministerijų atstovais, kuriuose bus aptariami Londono knygų mugės klausimai, galėtume aptarti ir kitų
renginių koordinavimą. Siūlau apsvarstyti ilgalaikio bendradarbiavimo galimybę su Huddersfield šiuolaikinės muzikos festivaliu. Tokia
bendradarbiavimo sutartis suteiktų galimybę būti pristatytiems viename reikšmingiausių šiuolaikinės muzikos festivalių.
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__________________
(parašas)

______________
(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.
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1 priedas
Veiklos kontaktų suvestinė

