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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Lina Kaiser, kultūros atašė Austrijoje

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.
Politinis laukas ir ekonominis kultūros politikos vyksmo kontekstas: 2014 metai tiek vidaus, tiek daugeliu aspektų ir užsienio politikoje buvo
paženklinti naujos Vyriausybės profiliavimosi aspektais ir metų pradžioje įvykusiu Ministerijų įstatymo įgyvendinimu, kurio pagrindas – kompetencijų
ir biudžeto perskirstymas. Kultūros ir meno reikalai sugrįžo Austrijos federalinio kanclerio tarnybos departamentų žiniai. Kultūros ministro funkcijas
perėmė Vyriausybės kanceliarijos ministras dr. Josefas Ostermeyeris iš Austrijos socialdemokratų (SPOe) partijos, koordinuojantis visos Vyriausybės
darbą, atsakingas už valstybės tarnybą, konstituciją, audiovizualinę politiką, religijų ir valstybinių archyvų reikalus. Kultūros ir meno ministro
funkcijas J. Ostermayeris oficialiai pradėjo vykdyti nuo 2014 m. kovo 1 d. Kultūros ir meno sričių institucijos ir atstovai nuogąstavo, jog šis
kompetencijų perskirstymas reikš biudžeto mažinimą. Naujasis ministras pabrėžė, kad kultūra ir menas yra viena svarbiausių Austrijos tapatybės ir
pasididžiavimo tarptautiniu mastu sričių, ir pažadėjo išspręsti finansavimo klausimus. Ministro bendrapartietis, socialinės apsaugos ir darbo reikalų
ministras, sulaukęs viso Ministrų kabineto pritarimo, pasiūlė iš savo ministerijos biudžeto kultūros ir meno reikalams skirti papildomus 30 mln. Eurų.
Tad kultūros ir meno biudžetas 2014 metais sudarys 442, 4 mln. eurų.
Menininkų bendruomenėje Josefo Ostermeyerio paskyrimas buvo priimtas teigiamai. Šis politikas garsėja kaip geras derybininkas, nesibaiminantis
sudėtingų problemų , visada ieškantis optimalaus sprendimo būdo ir taikliais argumentais sugebantis įtikinti aplinką savo pasirinkto kelio teisingumu.
Svarus politikoje asmuo teigiamai veikia ir kultūrą, gali geriau ginti šios srities atstovų interesus. Vyriausybės kanceliarijos ministras, teisininkas J.
Ostermayeris garsėja erudicija, aktyviu domėjimusi literatūra ir šiuolaikiniu vizualiuoju menu, didžiulis užimtumas jam ne kliūtis apsilankyti ne tik
prestižiniais laikomuose kultūros renginiuose, jis domisi ir nišiniais projektais, stengiasi įsiklausyti į meno ir kultūros sektoriaus žmonių vizijas ir
rūpesčius. Menininkų ir kultūros sektoriaus atstovų socialinių garantijų pagerinimo tema, autorių teisių gynimo klausimų sprendimas virtualiojoje
erdvėje užtikrino jam sklandų dialogą su kultūrininkų bendruomene. Pasitikėjimo bazę kultūros ministru ženkliai padidino jo nuostatos, jog kultūra
nėra prabanga, bet pirmiausia humanizmo išraiška.
Naujasis ministras savo veiklą pradėjo nuo bene didžiausio Austrijos istorijoje teatro skandalo pasekmių mažinimo: garsiausiame vokiečiakalbėse
šalyse „Burgtheater“ auditas nustatė beveik 9 mln eurų nuostolį ir stambių mokestinių pažeidimų. Ministras aktyviai įsijungė į kritinės situacijos
valdymą, ryžosi atleisti dešimtmečius dirbusį valstybinių Austrijos teatrų kontroliuojančiosios bendrovės direktorių, ankstesnės ministrės Claudios
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Schmied darbo metu turėjusį visiškos neliečiamybės statusą. Įvyko daug personalo pasikeitimų, nepaisyta vadovaujančių asmenų partinės
priklausomybės. Viešojoje erdvėje pradėta atviriau kalbėti apie tam tikrų projektų finansavimo aspektus, paramos naudojimo niuansus.
Palyginti nedidelė savo plotu ir gyventojų skaičiumi Austrija garsėja savo tarptautinių festivalių tinklu, dengiančiu visą šalį, savo programomis
įkūnijančių nuolat pasaulyje kintančios aplinkos aktualijas. Nenuostabu, jog šių renginių kuratavimas patikimas ne tik savo vizijomis ir netradiciniais
įgyvendinimo būdais garsėjančioms tarptautiniuose projektuose dirbančioms asmenybėms, bet ir inovatyvumo kelių ieškantiems jaunesnių amžiaus
semestrų eruditams, suvedant juos su patyrusiais komercijos direktoriais ir patyrusiais paramos administravimo specialistais.
Štai keletas faktų apie festivalių finansavimą:
Zalcburgo festivalis – 13, 5 mln. EUR iš valstybinio biudžeto lėšų, bendras festivalio biudžetas 65 mln. EUR
Vienos festivalis – 14,5 mln. EUR iš valstybinio biudžeto lėšų (11 mln. dengiama iš Vienos miesto biudžeto)
Bregenco festivalis – 5, 7 mln. EUR iš valstybinio biudžeto lėšų, bendras festivalio biudžetas 20 mln. EUR
Žemutinės Austrijos teatrų vasaros festivalis, apimantis šios Federalinės žemės kultūrines vietoves - 2,8 mln. EUR. Žemės biudžeto; atskiri
projektai gauna ir valstybinę paramą.
Paskaičiuota, jog kiekvienas į festivalį įneštas euras sugrįžta keturiais EUR atgal: tai nakvynės, maitinimo įstaigų paslaugos, kitų regione esančių
kultūros institucijų ir iniciatyvų lankymo paslaugos.
2014 m. Austrijoje paskelbti Pirmojo pasaulinio karo atminties minėjimo metais, todėl parodų, muzikos, teatro, kino festivalių rengėjai turinio ašimi
pasirinko šią temą. Tarptautiniuose renginiuose intensyviai dalyvavo istoriškai su Austrija susijusios Dunojaus baseino šalys. 2015 m. didelis dėmesys
bus skirtas Antrojo pasaulinio karo 70–mečiui, Austrijos nepriklausomybės 60–mečio, įstojimo į ES –20 mečio datoms. Lietuvai ypač svarbus vienos
universiteto 650-čio jubiliejus, į kurio tarptautinių renginių programą galėtume pretenduoti per keleto sričių prizmę.
Reikia pažymėti, jog Lietuvos kultūros ir meno pristatymui Austrijoje aplinka yra palanki ir domėjimasis Lietuvos kultūra yra nemažas. Austrai
atpažįsta Lietuvą ir sieja ją su aukštu kultūros lygiu: gerai žinomi ir sekami muzikos pasiekimai, vertinama fotografija ir literatūra, domimasi
modernaus vizualiojo meno vystymosi tendencijomis, aktualios istorinio paveldo temos ir kultūrologija, domimasi Lietuvos daugiatautiškumo
patirtimi.
Džiugu, jog į aukščiausio Austrijos kultūrinio vyksmo pirmąsias gretas įsijungę lietuviai mielai dirba ir Lietuvos kultūros sklaidos labui, įsitraukdami į
projektus ar edukacinius procesus Lietuvoje, bendradarbiaudami dvišaliuose meno mainuose. Tai proga norėtųsi išskirti Zalcburgo Mozartheum
profesorę, Zalcburgo festivalio jaunimo programų vadovę Gaivą Bandzinaitę, neseniai Zalcburgo Federalinės žemės teatro vyr.dirigente tapusią Mirgą
Gražinytę, Zalcburgo kamerinio choro vyr. dirigentą ir Hellbrunn chorinio dainavimo festivalio iniciatorių ir vadovą Arūną Pečiulį, Vienos
šiuolaikinio meno mugės VIENNAFAIR tarptautinių projektų direktorę Vitą Zaman.
Šių metų pirmą pusmetį aktyviai buvo bendradarbiaujama su įvairiomis kultūros ir meno sektoriaus organizacijomis, institucijomis ir iniciatyvomis.
Atašė vykdomus projektus parėmė ne tik Austrijos kooperacijos partneriai, bet ir visi 4 LR garbės konsulai Austrijoje.
Vienas aktualiausių š.m. II pusmečio siekių – 2009 m. pasirašyto trimečio memorandumo dėl kultūrinio bendradarbiavimo atnaujinimas.
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I.

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

Iškilmingas koncertas,
skirtas
Nepriklausomybės
dienos progai
Kultūros atašė ir LR
ambasada, Vienos
muzikos ir
vaizduojamojo meno
universitetas,
Austrijos-Lietuvos
draugija

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Vienos muzikos ir
vaizduojamojo meno
universiteto koncertų
salė,Viena
2014-03-11

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

Ieva Pranskutė,
Eglė Bagdonavičiūtė,
Gleb Pyšniak,
Dalia Dėdinskaitė

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Jaunų ir talentingų Vienos muzikos ir
vaizduojamojo meno universitete
studijuojančių lietuvių susilaukė
didžiulio publikos susižavėjimo.
Koncertinėje programoje buvo atliekami
A. Kačanausko, B. Dvariono, A.
Šenderovo kūriniai ir Europos
kompozitorių klasikų melodijos. Savo
sukurtą kūrinį įsimintinai atliko Glebas
Pyšniakas, garsėjantis savo muzikiniais
pasiekimais ne tik savo universitete, bet
ir tarptautinio lygio renginiuose.
Lietuvos studentai atliko kelis kūrinius
su Vienos muzikos ir vaizduojamojo
meno universiteto profesoriais:
Wolfgang Klos ir Christian Altenberger.
Šiuo metu Vienos muzikos ir
vaizduojamojo meno universitete
studijuoja 24 studentai iš Lietuvos. Su
universiteto vadovybe ir atskiromis
katedromis palaikomi ir puoselėjami
ryšiai.
Informacija apie lietuvių koncertus
traukiama į universiteto renginių žurnalą
ir platinama plačiu spinduliu.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

180

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

Vienos muzikos ir
vaizduojamojo meno
universiteto žurnalas
http://www.mdw.ac.at/ID/69 .
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Gedvilės Bunikytės
piešinių ir braižinių
paroda „Uninterruped
by History“

SWDZ dizaino centras
kartu su LR kultūros
atašė

SWDZ dizaino centro
Projektraum erdvėse
2014-03-27 – 2014-0416

Gedvilė Bunikytė

Goldsmiths College Londono
universiteto absolventės Gedvilės
Bunikytės piešiniai ir raižiniai atsiremia
į labai skirtingų mokslo ir meno
asmenybių teorijas:Emanuelio
Swedenborgo spiritualizmą, Davido
Bohmo teorijų idėjas, Williamo Yeatso
poeziją, o taip pat į jos meninę patirtį,
apimančią šokio , performanso,
videomeno sritis, suplaukiančias į labai
įdomią, geometriniu minimalizmu
nuspalvintą, tušu, pieštuku ir akrilu
atliekamą braižinių techniką. Gebėjimas
susieti įvairius meninius braižus puikiai
surado dialogą su dizaineriškai
pragmatiška parodos lankytojų
auditorija. Balandžio 5 d. SWDZ
dizaino centro Projektraum erdvėse
įvyko ARTIST LUNCHTIME TALK su
Gedvile Bunikyte, į kurį be šios
institucijos draugų rato buvo pakviesti
Austrijos KulturKontakt rezidencijų
dalyviai.

Apie 200

https://www.facebook.com/ph
oto.php?v=712393442116312
&set=vb.382868178402175&t
ype=2&theater
http://studiogedvilebunikyte.c
om/exhibition-opening-swdzgallery-vienna-27-03-2014/
http://www.so-weit-diezukunft.at/swdzvie/index.php/space/exhibition
s/past/48-bunikyte-current
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Kompozitoriaus
Vytauto Barkausko
kūrybos pristatymas
Vienoje
Dalios Dėdinskaitės
(smuikas) ir Glebo
Pyšniako (violančelė)
dueto koncertas
„Duettissimo“
Paskaita e
Koncertas prestižinėje
Musikverein salėje
Kultūros atašė, Vienos
muzikos ir
vaizduojamųjų menų
universitetas, Vienos
Musikverein ir Vienos
muzikos bičiulių
draugija.

Vienos muzikos ir
vaizduojamųjų menų
universitetas
2014-04-08
Vienos Musikverein
salė
2014-04-09

Vytautas Barkauskas
Gleb Pyšniak,
Dalia Dėdinskaitė

Balandžio 8 d. Vienos muzikos ir
vaizduojamųjų menų universiteto
rektorate buvo surengtas kompozitoriaus
Vytauto Barkausko priėmimas. Į
susitikimą su šia iškilia asmenybe buvo
pakviesti Vienos muzikos ir
vaizduojamųjų menų universitete
studijuojantys lietuviai.
9 d. 20 val. vienoje prestižiškiausių
pasaulio koncertų salių „Musikverein“
Gläserner Saal įvyko jaunųjų Lietuvos
atlikėjų, Vienos muzikos ir
vaizduojamųjų menų universiteto
studentų Dalios Dėdinskaitės (smuikas)
ir Glebo Pyšniako (violančelė) dueto
koncertas „Duettissimo“. Šie atlikėjai
buvo pakviesti solinei programai
„Musikverein“ Stiklo salės 10-mečio
renginių cikle, kur balandžio mėnesį
savo muzikinį meną demostravo
aukščiausio lygio tarptautinių konkursų
nugalėtojai. Tai-didžiulis šių jaunųjų
stygininkų profesionalumo įvertinimas,
o taip pat jų atliekamų Lietuvos
kompozitorių kūrinių pripažinimas ir
sklaida Austrijoje.
Lietuvių kompozitorius Nacionalinės
premijos laureatas Vytautas Barkauskas
šiam ansambliui ir specialiai koncertui
„Musikverein“ Vienoje sukūrė ir skyrė
jauniems muzikams kūrinį
„Duettissimo“.

380

http://kultura.lrytas.lt/menopulsas/i-vilniu-tiesiai-ismusikvereinvienoje.htm#.U8QS7beKD5o
http://at.mfa.lt/index.php?582
562333
http://www.mic.lt/lt/news/vie
w/1382
http://kultura.lrytas.lt/scena/gpysniako-ir-d-dedinskaitesduetas-plecia-gerbejuburi.htm#.U8Qa0reKD5o
http://www.7md.lt/muzika/20
14-04-25/Duettissimo
http://www.musikverein.at/ko
nzerte/konzertprogramm.php?i
dx=149001
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Kęstučio
Kasparavičiaus
kūrybos pristatymas
Kroatijoje
Leidykla IBIS,
Kroatijos regionų
kultūros skyriai su LR
kultūros atašė,

Pulos vaikų literatūros
knygų mugė MONTE
LIBRIC,
Zagrebas,
Dubrovnikas, Korulos
sala, Čačincai

2014-04-29 - 2014-0506

Kęstutis Kasparavičius
Vertėja iš lietuvių į
kroatų kalbą Mirjana
Bračko

Šių metų balandžio 27d. – gegužės 6 d.
Kroatijoje vyko Kęstučio
Kasparavičiaus knygų vaikams
pristatymai ir piešimo dirbtuvės.
Balandžio 29 - 30 dienomis
Kęstutis Kasparavičius dalyvavo Pulos
vaikų literatūros knygų mugėje MONTE
LIBRIC ir skaitė paskaitą dailės
akademijos studentams, balandžio 27 ir
gegužės 4 d. Kęstutis Kasparavičius ir jo
vertėja į kroatų kalbą Mirjana Bračko
susitiko su skaitytojais Zagrebe, gegužės
1 d. Dubrovnike buvo pristatytos 20112012 metais į kroatų kalbą išverstos K.
Kasparavičiaus knygos „Baltasis
dramblys”, „Dingęs paveikslas”,
„Sodininkas Florencijus”, o gegužės 3 d.
šių knygų pristatymas ir vaikų kūrybinės
dirbtuvės vyko Korčulos saloje.
Programą Kroatijoje užbaigė K.
Kasparavičiaus dalyvavimas vaikų
literatūros šventėje “Skaityk man”, kuri
vyko gegužės 5-6 d. Čačincų mieste.

Apie 3000 mugėje
Apie650 autoriniuose
renginiuose, paskaitose
ir kūrybinėse dirbtuvėse
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Lietuviško kino dienos
Šiaurės ir Baltijos šalių
filmų savaitėje

Vienos kultūros ir
edukacijos centras
URANIA

Kultūros atašė, LR
ambasada ir Vienos
kultūros ir edukacijos
centras URANIA

2014 gegužės 8-15 d.

Giedrė Beinoriūtė

Šių metų gegužės 8-15 d. Vienos
kultūros ir edukacijos centre URANIA
vyko tradicinė Šiaurės ir Baltijos šalių
filmų savaitė. Ta proga buvo parengtas
stendas apie šių šalių kinematografiją.
Vienos kultūros ir edukacijos centro fojė
kiekviena šalis parengė informacijų
pultą apie savo šalies kultūrą, kadangi
Kino festivalio moto buvo kalba,
kiekviena šalis supažindino su savo
kalbos istorija ir ypatybėmis.
Gegužės 13d. buvo parodytas Giedrės
Beinoriūtės dokumentinis filmas
“Pokalbiai rimtomis temomis”.. Į filmo
pristatymą atvyko ir su publika
bendravo režisierė Giedrė Beinoriūtė.
Šį filmą pavyko pristatyti ir per
Austrijos valstybinio radijo rytinio
žurnalo Oe 1 Journal laidą.

4800 kino savaitėje, 174
filmo
“Pokalbiai rimtomis
temomis” peržiūroje ir
pokalbyje su G.
Beinoriūte

http://1psl.lt/kultura/2014/05/f
ilmu-festivalyje-vienojeparodytas-naujausias-gbeinoriutes-filmas
http://www.vhs.at/fileadmin/u
ploads_urania/dokumente/201
4/Filmwoche14.fin.inet.pdf
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Sigito Parulskio
literatūriniai
susitikimai su lietuvių
bendruomenėmis Grace
ir Vienoje
(Poezijos pavasaris
Austrijoje)
KulturKontakt laureatų
kūrybos daugiakalbės
rinktinės pristatymas
Kultūros atašė ir
ambasada,
Kulturkontakt Austria,
LR garbės konsulatas
Grace

Graco universiteto
lyginamosios
literatūros institutas,
LR garbės konsulatas
Grace
LR ambasados renginių
salė Vienoje
2014 gegužės 20-23 d.

Sigitas Parulskis

Graco universiteto lyginamosios
literatūros institute buvo pristatyta Rytų
ir Pietų Europos autorių literatūros
antologija, kuri buvo išleista
bendradarbiaujant su Austrijos
KulturKontakt. Šiame rinkinyje lietuvių
ir vokiečių kalbomis skelbiama ir Sigito
Parulskio esė „Paribio eismas“.
Gegužės 22 d. Lietuvos garbės konsulate
Grace Sigitas Parulskis susitiko su
Štirijos federalinėje žemėje
gyvenančiais lietuviais.
Gegužės 23 d. ambasadoje Austrijoje
įvyko susitikimas su Vienoje
gyvenančiais lietuvių bendruomenės
nariais.
Sigitas Parulskis literatūriniuose
susitikimuose Vienoje lankosi ne pirmą
kartą. Susitikimo metu buvo kalbėta apie
2013 m. (Alma littera) išleistą autoriaus
tekstų knygą „Mano tikėjimo iltys“
Renginys vyko penkiasdešimtojo
tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos
pavasaris“ metu, todėl su Sigitu
Parulskiu buvo kalbama ir apie poeziją,
skaitomi 2010 m. Poezijos pavasario
prizui nominuotos Sigito Parulskio
lyrikos rinktinė „Pagyvenusio vyro
pagundos“ eilėraščiai.

Per visus tris renginius
apie 70

http://at.mfa.lt/index.php?203
7907225
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Vienna Photo Book
Festival
Anzenberger Gallery ir
OstLicht fotogalerija,
Lietuvos fotomeninkų
Sąjunga, Vilniaus ir
Kauno fotomeninkų
sąjungos skyriai su LR
kultūros atašė

Anzenberger Gallery ir
OstLicht fotogalerija,
fotogalerija „Fotonas“
Vienoje

Vilma Samulionytė,
Gytis Skudžinskas

2014 birzelio 14-15 d.

Vienna Photo Book Festivalyje Lietuvos
fotosąjunga dalyvavo antrą kartą,
pristatydama turtingą Lietuvos
fotografijos mokyklą ir patirtį
Galerijos Ostlicht į savo bibliotekos
fondą įtraukė visus Lietuvos
fotomeninkų sąjungos metraščius
"Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien".
Buvo pristatytas Gyčio Skudžinsko
projektas „Albumas“
Šioje mugėje su savo stendais dalyvavo
atstovai iš 22 šalių. Lankėsi daug
tarptautinės publikos, fotografijos tema
rašančių žurnalistų. Vyko edukaciniai
renginiai, seminarai.
Buvo parduota nemažai Lietuvos
fotografų albumų ir katalogų, užmegzta
daug vertingų kontaktų, dalyvauta
edukacinėje programoje.

Apie 2000

http://www.viennaphotobookf
estival.com/
http://derstandard.at/20000019
76321/Photo-Book-FestivalEin-Medium-emanzipiert-sich
http://www.viennaphotobookf
estival.com/wpcontent/Pressetext_2.ViennaPhotoBookFestival_E
N.pdf

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

Apytikslis
žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų
skaičius

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Svarbiausi atsiliepimai
žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių
publikacijų kopijos el. formatu
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Algio Griškevičiaus ir
Joanos Deltuvaitės
fotografijų parodų „Iš
mutantų gyvenimo“ ir
„Privatu viešai“
eksponavimas .
Paskaitos apie Lietuvos
fotografijos tendencijas ir
tiriamosios fotografijos
projektus.

Giedrė Beinoriūtė
dalyvauja Tarptautiniame
Zagrebo filmų festivalio
konkursinėje programoje.
Filmo „Pokalbiai rimtomis
temomis“ pristatymas

Fotografijos galerija
„Fotoforum“
Insbrukas,
„Kultūros meniu“

2014-02-06
2014-03-08

ZagrebDox festivalis

Joana Deltuvaitė,
Arturas Valiauga,
Algis Griškevičius,
Eglė Deltuvaitė

Fotografijos
galerija
„Fotoforum“,
Insbrukas,

800

–

ZagrebDox,
2014-02272014-03-01

Giedrė
Beinoriūtė

300

Vasario 6 d. fotografijos galerijoje
„Fotoforum“ buvo atidaryta Algio
Griškevičiaus ir Joanos Deltuvaitės
fotografijų parodų („Iš mutantų
gyvenimo“ ir „Privatu viešai“)
atidarymas. Vasario 6 d. vyko
spaudos konferencija, kurios metu
buvo parodytas filmas apie Algio
Griškevičiaus kūrybą. Edukacinės
programos metu paskaitą apie
tiriamosios fotografijos projektus
skaitė
fotomenininkas
Arturas
Valiauga.
Projektu siekta pristatyti ir
aktualizuoti Lietuvos fotomenininkų
kūrybą, užtikrinti profesionalaus
meno sklaidą, skatinti domėjimąsi
Lietuvos
fotografija
bei
tęsti
bendradarbiavimą,
užtikrinantį
kultūros ir idėjų mainus. Tai antrasis
lietuvių fotografijos parodų ciklas
Insbruke,
tęsiantis
sėkmingai
prasidėjusį bendradarbiavimą 2010
m., kuomet buvo pristatyta keturių
Lietuvos
klasikų
ir
keturių
šiuolaikinės fotografijos atstovų
kūryba.
Giedrės Beinoriūtės dokumentinis
filmas “Pokalbiai rimtomis temomis”
dalyvavo konkursinėje festivalio
programoje.

http://mobileapps.tt.co
m/kultur/kunst/785155791/surreale-parallelwelten-diedie-augen-reizen.csp
http://rwe.com/blogs/r
westiftung/2014/02/20/recreati
ng-reality-fotoausstellungvon-joana-deltuvaite/
http://lzinios.lt/lzinios/
print.php?idas=173003
http://www.15min.lt/na
ujiena/kultura/renginiai/atidar
omos-fotografu-joanosdeltuvaites-ir-algiogriskeviciaus-parodosaustrijoje-29-402768
http://kultura.lrytas.lt/menopulsas/lietuvos-fotografijagrizta-iinsbruka.htm#.U8UWMLeKD
5o

http://zagrebdox.net/en/2014/p
rogramme/official_competitio
n/international_competition/co
nversations_on_serious_topics
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Tarptautinio Linco kino
festivalio Crossing Europe
konkursinėje programoje.
parodyti Martos Dauliūtės
dokumentinis filmas
„Second class“ ir Igno
Jonyno vaidybinis filmas
„Lošėjas“

Tarptautinio kino
festivalis Crossing
Europe Lince

Pagrindinė Linco
Festivalio
Crossing Europe
salė,
OK kultūros
centras
2014-04-25 –
2014- 05-01

Stasys Žak
Marta Dauliūtė
Gražina
Arlickaitė

Apie
1100

Abu filmai buvo parodyti tarptautinio
festivalio konkursinėje programoje,
pristatyti spaudos konferencijoje .
Režisierė M. Dauliūtė du kartus
susitiko su filmą žiūrėjusia publika.
Su žiūrovais bendravo ir apie
„Lošėjo“ kūrimą pasakojo
montavimo režisierius Stasys Žak.
Tarptautinis Linco kino festivalis
Crossing Europe sutraukia daug
tarptautinės tikslinės publikos, tai
aukštos meninės kino vertės forumas,
sutraukiantis daug tarptautinės
bendruomenės.
Intensyviai bendradarbiaujama su
forumu SCANORAMA.

http://www.nachrichten.at/nac
hrichten/kultur/CrossingEurope-Finale-mit-TextaKafka-undScorsese;art16,1372178
http://www.crossingeurope.at/
programm/programm2013/fil
m.html?movie=5387
http://www.fkc.at/img14/11C
RLinz.pdf
http://www.european-culturalnews.com/crossing-europeein-kino-der-orte/8929/
http://www.crossingeurope.at/
programm/programm2013/fil
m.html?movie=5401
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Mergaičių choro
„Liepaitės“ dalyvavimas
geriausių Europos chorų
šventėje „Europa sings“

Wiener Festwochen
festivalis, Vienos
miesto kultūros skyrius

Vienos rotušės
aikštė,
Austrijos
parlamentas

Mergaičių choras
„Liepaitės“

Apie
4000
Rotušės
aikštėje
800000
Tiesioginės
TV
transliacijos
metu
900 koncerto
metu
Parlamente

Mergaičių choras „Liepaitės“ kartu su
septyniais kitais geriausiais Europos
chorais dainavo Vienos rotušės
aikštėje įvykusiame iškilmingame
koncerte, skirtame Europos dienai ir
Pirmojo pasaulinio karo šimtmečio
paminėjimui. Šis neeilinis koncertas
buvo svarbiausias Europos chorų
projekto „Europa sings“ renginys,
kuriuo prasidėjo vienas didžiausių
tarptautinių Vienos miesto kultūrinių
festivalių „Wiener Festwochen“.
Aštuoni geriausi Europos chorai buvo
pagerbti Austrijos parlamento
prezidentės priėmimu ir Europos
dienos proga istorinėje Austrijos
parlamento salėje buvo surengtas
iškilmingas šių chorų koncertas,
kurio pabaigoje buvo atliktas Europos
himnas.
Festivalio atidarymą tiesiogiai
transliavo Valstybinė Austrijos
televizija ORF 2 ir 3 -Sat, koncerto
įrašas buvo kartojamas gegužės 11 d.
pagrindinėj ORF 3 programoje.

Linos Lapelytės
dalyvavimas
tarptautiniame
projekte/parodoje Art As
Game

Galerie 12-14“,
Austrijos kultūros ir
meno departamentas
prie Vyriausybės
kanceliarijos,
Rumunijos kultūros
institutas

Galerie 12-14“,
Viena,
2014 m. gegužės
22- 30 d.

Lina Lapelytė

30

Lietuvos meninkė Lina Lapelytė
buvo pakviesta į
Tarptautinį projektą/parodą Art As
Game. Iš Londono atvykusi Lina
Lapelytė
dalyvavo
menininkų
rezidencijoje, kurią užbaigė savo
atliekamu performansu galerijoje
„Galerie 12-14“. Šis projektas
rugsėjo mėnesį bus tęsiamas renginių
ciklu Rumunijoje.

http://www.15min.lt/zmones/n
aujiena/lietuva/chorueurovizijos-koncerte-vienojeaudringos-ovacijosliepaitems-3-425509
http://www.lrt.lt/naujienos/tav
o_lrt/37/42955/vienoje_liepait
es_i_scena_nebelips_basos_
http://www.delfi.lt/pramogos/
kultura/lietuviskaja-chorueurovizija-laimejusiosliepaites-pasirodovienoje.d?id=64746989
http://www.delfi.lt/pramogos/
kultura/lietuviskaja-chorueurovizija-laimejusiosliepaites-pasirodovienoje.d?id=64746989
http://kultura.lrytas.lt/menopulsas/liepaiciu-balsaiskambes-europos-chorevienoje.htm#.U8QdU7eKD5o
http://1214.org/2014_partisfameartasgame
/
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Kazimiero Sližio
dalyvavimas Austrijos
Kulturkontakt menininkų
rezidencijoje ir jo
baigiamoji konceptualaus
meno paroda.

Austrijos
Kulturkontakt,
Austrijos kultūros ir
meno departamentas
prie Vyriausybės
kanceliarijos

Austrijos
Kulturkontakt
galerija
2014m. birželio
16-26 d.

Kazimieras
Sližys

Apie
600

Programos „Artist in residence“
dalyvis
jaunasis
menininkas
Kazimieras Sližys birželio 17 d.
Austrijos vyriausybės parodų salėje
pristatė Vienoje sukurtus darbus,
savo turiniu peržengiančius tradicinių
meninių sričių ribas. Vilniaus dailės
akademijos absolventas K. Sližys,
pasitelkdamas garso ir video įrašus,
Vienos miesto žemėlapio principu
pagamintą kortų kaladę, nešiojamus
radijo bangų prietaisus eksponuoja
konceptualaus meno idėja sukurtus
tris
projektus,
gvildenančius
mąstymo ir veikimo santykį įvairiose
Vienos miesto vietose, virtualios
erdvės saugumo ir pažeidžiamumo
aspektus.

http://www.kulturkontakt.or.at
/html/D/wp.asp?pass=x&p_titl
e=14512&rn=206694
http://www.koperator.lt/lt/102
652/naujienos/kazimierasslizys-pristate-vienojesukurtus-darbus
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura
-ir-pramogos/rodo-vienojesukurtus-darbus/182437
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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).
-

-

-

-

Susitikimai su naujo privataus TV kanalo „Servus TV“ kultūros redakcijos grupe dėl reportažo apie Lietuvos kultūrinį gyvenimą parengimo ir galimų temų.
Sutarta, jog į Lietuvą vyks buvęs ilgametis Vienos operos direktorius Ioan Holender ir jo kūrybinė grupė. Susitikimas dėl temų konkretizavimo ir potencialių
pokalbio partnerių įvyks rugsėjo mėn., kelionė priklausys nuo LT kultūrinių renginių repertuaro ir pokalbio partnerių pasirinkimo.
Bendradarbiavimo užmezgimas su Vienos žydų muziejaus direktore Danielle Spera, ir Cornelius Hell sudarytos Wieser leidykloje išleistos knygos „Vilnius“
pristatymas Vienos žydų muziejaus moksliniams bendradarbiams.
Ieškoma leidyklos Giedros Radvilavičiūtės esė knygos „Šiąnakt aš miegosiu prie sienos“ išleidimui Austrijoje (išvertė Cornelius Hell) ir Kroatijoje (išvertė
Mirjana Bračko).
Wieser leidykloje išėjo antrasis Renatos Šerelytės romano „Mėlynbarzdžio vaikai“ leidimas (išvertė Cornelius Hell), ta proga dienraščio Der Standard
savaitgalio priede pavyko publikuoti viso puslapio laikraščio interviu su Renata Šerelyte ir apžvelgti jos kūrybą.
Žurnale „Literatur und Kritik“buvo skelbtas Cornelius Hell straipsnis, skirtas Icchoko Mero atminimui. Per Oe1 Valstybinę radijo programą buvo
perskaityta ištrauka iš šio šviesios atminties autoriaus kūrinio „Lygiosios trunka akimirką“.
Dėl dalyvavimo Vienos universiteto 650-mečio tarptautinių renginių programoje buvo susitikta su šio universiteto Judaistikos instituto direktoriumi prof.
Gerhardu Langer, Istorijos instituto tarptautinių projektų koordinatoriumi Michealiu Augustynskiu, dėl Vienos universitete studijavusio Kazio Borutos
atminimo įamžinimo su Vienos universiteto rektorato atstovais
Nuolatiniai susitikimai Austrijos valstybinio radijo rytinio žurnalo Oe 1 Journal redakcijoje ir 5 interviu ( Pokalbio su kompozitoriumi V. Barkausku metu,
LT- jaunųjų atlikėjų koncerto Musikverein proga, mergaičių choro „Liepaitės“ dalyvavimo Europos chorų šventėje, apie dabartinę lietuvių literatūrą ir
Austria Bank Literaris konkurso laureatus iš Lietuvos, apie lietuvių kalbą ir poezijos tradicijas Lietuvoje.
Bendradarbiavimas su Austrijos valstybine televizija rengiant laidų ciklą apie Lietuvos dešimtmetį ES.

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)
Pridedama veiklos kontaktų suvestinė.
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IV.

Pastabos ir pasiūlymai

__________________
(parašas)

Lina Kaiser
(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.
1 priedas
Veiklos kontaktų suvestinė

