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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.

Švedijoje ir Suomijoje nuolat vyksta tarptautiniai renginiai, pritraukiantys ne tik vietinę auditoriją, bet ir užsienio svečius. Be tarptautinių renginių, kuriuose jau pristatomas Lietuvos menas,
akcentuosiu keletą, į kuriuos būtų verta įsijungti (sąrašas toli gražu nėra pilnas).
Kompleksiniai renginiai:
http://kulturfestivalen.stockholm.se/EN/content.php?TID=534 – plačiai auditorijai skirtas Stokholme vasaros pabaigoje vykstantis renginys (galima būtų pristatyti šiuolaikinio šokio atstovus).
Taip pat svarbi Stokholmo naktis http://kulturnattstockholm.se/content.php?TID=432, tradiciškai palaikanti specifinius, mažesnius įvairių šalių kultūros projektus. Beveik panašaus pobūdžio, tik
„sofistikuotai“ auditorijai skirtas Helsinkio festivalis vyksta Suomijoje vyksta beveik tuo pačiu metu http://www.helsinginjuhlaviikot.fi/en/ kaip ir kultūros festivalis Stokholme.
Specializuoti renginiai:
Švedijoje vyksta keli svarbūs dizainui skirti renginiai, Formex mugė dukart per metus – rugpjūtis/vasaris http://www.formex.se ( po truputį integruojamas ir Lietuvos dizainas), Dizaino savaitė
2015 vasario 2-8 http://www.stockholmdesignweek.com/, kuri apima dvi dideles specializuotas muges, vykstančias Stokholmo parodų centre, t.y. Stokholmo baldų mugė
http://www.stockholmfurniturefair.com/, kuri turi jauniems menininkams skirtą platformą, Stokholmo šviesos mugė http://www.stockholmfurniturelightfair.se/ bei palydimuosius dizainui skirtus
renginius įvairiose Stokholmo vietose. Ne išimtis mados dizainui skirti renginiai (Fashion week išimtinai skirtas švediškiems ženklams), į juos sunkiai patenka užsienio atstovai. Tačiau galima svarstyti
galimybę rūbų dizainą pristatyti Mersedez Benz fashion week. Suomijoje svarbūs šie su dizainu siejami renginiai taip pat vyksta Dizaino savaitės metu (šiais metais renginio data rugsėjo 4-14)
http://www.fashionweek.se/, lietuvių gamintojai nuolat prisistato komercinėje mugėje Furniture, Interior decoration and Design fair http://www.expodatabase.com/tradeshow/habitare-furniture-interiordecoration-and-design-fair-1378.html. Ši mugė turi jaunų menininkų platformą, kurioje naudinga dalyvauti.
Švedija žinoma kaip sinefilų šalis. Čia nuolat vyksta įvairūs mažesni ar didesni kino festivaliai. Tarp svarbių ir vertingų festivalių minėtini šie - Tempo documentary film festival
http://tempofestival.se/en/, Stockholm International film festival (anot profesionalų, orientuotas į plačiąją auditoriją, bet pritraukiantis milžinišką žiūrovų skaičių; šiais metais mėginama pristatyti Igno
Jonyno režisuotą „Lošėją“), Upsalla short film festival http://www.shortfilmfestival.com, palydimasis Rex film festival, SAGA – Tarptautinis moterų filmų festivalis http://www.sagafilmfestival.com/.
Suomijoje - Love and Anarchy film festival bei Docfilm festivalis http://docpoint.info/en/content/etusivu, kuris vienas iš nedaugelio neturi konkursinės programos ir dokumentinius filmus renkasi pagal
kokybę.
Fotografija:
Nemažas dėmesys tiek Švedijoje, tiek Suomijoje skiriamas fotografijai, per metus vyksta keletas renginių, į kurias galima būtų įsijungti, pavyzdžiui, į kasmetinį Upsalos foto festivalį
http://www.uppsalafotofestival.se. Pagrindinis fotografijos centras yra Fotografiska www.fotografiska.se, nors ir dirbanti komerciniais pagrindais, tačiau tokia Lietuvos fotografijos ikona kaip Antanas
Sutkus (ar Vitas Luckus) galėtų būti priimtinos visai fotografijos centro koncepcijai.
Be klasikinių muzikos festivalių Švedijoje vyksta daugybė įvairių muzikos renginių, minėtini kaip „potencialūs“ Stockholm early musik festival http://www.semf.se/sv/series/semf-2014 bei
tarp dešimties geriausių pasaulio elektroninės muzikos festivalių esantis Norberg festival http://norbergfestival.com/news.
Daugelis mažesnių šalių, pristatydamos kultūrą Švedijoje dirba kooperaciniais pagrindais – vokiečiai kooperuojasi su ispanais, turi bendrą pastatą Stokholmo centre, slovakai ir čekai
bendriems projektams išnaudoja Čekų centro patalpas, Balkanų filmų savaitė pristato regiono pasiekimus kino srityje kaip ir reprezentuojant šiuolaikinį kino meną vienijasi net tokios „sinefilinės“ šalys
kaip prancūzai, rumunai, lenkai etc. Pravartu pristatant Lietuvos kultūrą pasinaudoti šia praktika, tuo labiau, kad švedų institucijos labai linkusios kviesti į bendrus didesnius projektus ir Baltijos šalis.
Pristatant po bendru „baltikų“ brandu galima būtų pabrėžti ne tik mūsų panašumus, bet ir akcentuoti skirtumus.
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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

Mariaus Buroko kūrybos ir
vertimų pristatymas
Stokholme

Lietuvių menininkų,
gyvenančių Stokholme
kūrinių paroda DUAL
Identity

Kino dienos Baltiska films
dagar

Koncertas
A letter from the Past

Grafikos paroda Natura

Eglės Česonytės
Straigienės
personalinė porceliano
paroda
Lietuviškas porcelianas
Vadstenoje

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Apytikslis
žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų
skaičius

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

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Marius Burokas

Stokholmo publikai pristatyta
šiuolaikinė lietuvių poezijos situacija
pasitarnavo artimesniems ryšiams
tarp šalių užmegzti

25

http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Stokholme___poetas_kri
tikas_vertejas_Mar/4392/1
http://www.booksfromlithuania.lt/lt/node/10908
http://www.lietuviai.se/index.php?mact=News,cntnt01
,print,0&cntnt01articleid=619&cntnt01showtemplate=
false&cntnt01lang=lt_LT&cntnt01returnid=45

Vilijos Liorančienė Dalia
Lopez Madrona Irina
Novokreščionova, Eglės
Česonytė Saulius
Kriščiukaitis Justina
Rosengren, Vilija Vitkutė

Gausiai susirinkusiai Švedijos ir
tarptautinei publikai pristatyti
skirtingų lietuvių menininkų darbai
kuria sėkmingą kūrybiškos Lietuvos
įvaizdį

500

https://www.facebook.com/events/6801056487148
42/

Šarūnas Bartas

Nepažįstamas Baltijos šalių kinas
tapo labiau pažįstamu Stokholmo
auditorijai.
Garsino Lietuvos vardą
profesionalaus ir kokybiško meno
pagalba

Žydų kultūros centras
Stokholme
Gegužės 12

Darius Mažintas, Rafailas
Karpis

Suteikė retą galimybę Stokholmo
publikai susipažinti su Lietuvos žydų
paveldu bei profesionaliu jo atlikimu, 300
garsino Lietuvos kaip tolerantiškos ir
draugiškos šalies vardą

Joella galerija,Turku,
Suomija,
Balandžio 9

Kęstutis Grigaliūnas
Jurga Minčinauskienė
Kristina Šemeškienė

Galerija Bonne Idea
Birželio 13

Eglė Česonyte
Saulius Kriščiukaitis

Home Vasastan,
Kovo 1

Galerija So Stockholm
Kovo 27

Zita bio,
Balandžio 2-19

Projektas stiprina Suomijos ir
Lietuvos grafikos srityje dirbančių
menininkų profesinius ryšius, garsina
Lietuvos vardą, pristatant kokybišką
meną

Suteikė gausiai turistų lankomam
miestui pamatyti šiuolaikinį Lietuvos
porcelianą

50

200

20

http://www.dn.se/externsok/?s=Baltiska%2Bfilm%2Bdagar

http://www.lithuaniatribune.com/68007/lithuanianjewish-culture-was-presented-in-stockholm201468007/
https://www.facebook.com/TheYiddishSongs
http://jfst.se/kultur/kalender/index.php?title=Kultur
kalender
https://fi.mfa.lt/index.php?697837031
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Lietuviu_grafikos_ko
lekcija_Natura_bus_e/4510
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kultur
os_naujienos/sesiu_lietuvos_grafiku_darbu_paroda
_atidaroma_suomijoje/
http://www.koperator.lt/lt/136239/5/naujienos
reportažas apie renginį Laisvoji banga

https://m.facebook.com/profile.php?id=355126217849
242&_mn_=11&_ft_&_rdr
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2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda ir
pan.) ir kultūros atašė indėlis
į projektą

Projektą
inicijavusi
organizacija

Projekto
Projekte dalyvavę
įgyvendinimo vieta ir Lietuvos kultūros
data
veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Vasario 16 minėjimas
Helsinkyje kartu su Baltijos
gitarų kvartetu
Bendradarbiavimas su
autoriais, sąlygų, logistikos
derinimas, pranešimai
spaudai
Vaidos Tamoševičiūtės
dalyvavimas PALS
tarptautiniame performansų
festivalyje
Bendradarbiavimas su
organizatoriais ir autore,
techninis derinimas, renginio
sklaida

LR ambasada

Helsinkio katedros
kripta

Galimybė parodyti aukštus
profesinius pasiekimus

Grafikos paroda Natura

Draugystės tiltas
Bendradarbiavimas su
autoriumi ir rengėjais, sąlygų
derinimas, renginio sklaida

PALS festival
Stockholm

Fylkingen meno
centras
Balandžio 25

Joella
galerija,Turku,
Suomija,

Balandžio 9

Lietuvių
bendruomenė

Stora Brannbo,
Sightuna
Birželio 15

Zigmas
Čepulėnas, Sergej
Krinicin, Saulius
S. Lipčius, Chris
Ruebens

Vaidos
Tamoševičiūtė

Kęstutis
Grigaliūnas
Jurga
Minčinauskienė
Kristina
Šemeškienė

Vytautas V.
Landzbergis

Apytikslis
žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų
skaičius
400

Menininkės ir meno
pristatymas prestižą turinčiame
festivalyje,
išryškinta unikali menini nkės
patirtis tarptautiniame
50
renginyje, sulaukusiame
didelio susidomėjimo ( buvo
rengiamas kaip Stokholmo
kultūros nakties dalis)
Stiprino Suomijos ir
200
Lietuvos grafikos srityje
dirbančių menininkų
profesinius ryšius, garsina
Lietuvos vardą, pristatant
kokybišką meną

Skatina pasaulinės lietuvių
bendruomenės ir
profesionalaus meno ryšius

40

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

http://1psl.lt/kultura/2014/04/performansestokholme--pagonisku-ritualu-ataidai
http://www.koperator.lt/lt/136239/5/naujienos

https://fi.mfa.lt/index.php?697837031
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Lietuviu_grafikos_ko
lekcija_Natura_bus_e/4510
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kultur
os_naujienos/sesiu_lietuvos_grafiku_darbu_paroda
_atidaroma_suomijoje/
http://www.koperator.lt/lt/136239/5/naujienos
reportažas apie renginį Laisvoji banga
http://vlbe.org/2014/02/27/saskrydis-draugystestiltas-svedija-2014/
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II. 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 operatorių vizitai į Lietuvą: organizuotas ir koordinuotas Eskilstunos Konstmuseum atstovų vizitas į Lietuvą, ieškant partnerių projektui LAJKKA, galerijos Index dviejų kuratorių
Nathalie Åhbeck ir Lousie Dyhlen ir vizitas į Lietuvą, ieškant menininkų Lietuvos šiuolaikinio meno pristatymui, koordinuotas žinomo švedų choreografo Mårten Spångberg vizitas į Lietuvą,
Tarpininkauta Tarptautinei Stokholmo bibliotekai pristatant lietuvišką literatūrą bei koordinatorės Anitos Ekroth vizitas į Vilniaus knygų mugę, tarpininkauta įvairioms Lietuvos organizacijoms
ieškant partnerių, menininkų Švedijoje etc., teikti pasiūlymai žurnalistams, ketinantiems lankytis Lietuvoje. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Tarptautinių kino festivalių vadovais Švedijoje ir
Suomijoje – Tempo dokumentinių filmų festivaliu, Dokumentinių filmų festivaliu Suomijoje, Tarptautiniu festivaliu Meilė ir Anarchija Suomijoje, padėti rengti projektai Šiuolaikinio meno
Lietuvos pristatymui Malmės modernaus meno muziejuje bei Kadišas medinėms Lietuvos sinagogoms.
III. 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)
IV. Pastabos ir pasiūlymai

__________________
(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.

