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I.

1) 2013 m veiklos apibendrinimas
Lietuva Italijoje 2013 m. buvo pristatoma kaip senos europinės kultūros šalis, turinti gilias istorines kultūrines sąsajas su Italija, tačiau tuo pat metu ir
kaip moderni, kūrybinga ir turtinga šiuolaikinės kultūros šalis. Didelis dėmesys buvo skiriamas 2013 m. antrajam pusmečiui, kuomet Lietuva
pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos kultūros pristatymo programa Italijoje buvo
siekiama pristatyti kūrybingą Lietuvą.
Visoje Italijoje 2013 m. buvo pristatomas Lietuvos teatras, menas, muzika, kinas, šokis, literatūra, kultūros turizmas. Bolonijoje išsamiai buvo
pristatyta vieno žymiausių Lietuvos grafiko Petro Repšio kūryba, Romoje – dailininko Stasio Eidrigevičiaus darbai. Lietuvos pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai pradžia iškilmingai buvo pažymėta istorinėmis jidiš dainomis bei džiazu, taip pat literatūrinių premijų teikimu Lietuvos rašytojams,
uždarymas – pačių jauniausių Lietuvos talentų pasirodymu Romoje ir L‘Aquiloje - jau trečiąjį kartą LR Ambasados Italijoje ir VšĮ „Musica Vitale“
iniciatyva vykstančiu tarptautiniu jaunimo muzikos festivaliu „Su muzika per Europą“ (Lietuva - Italija), kurio metu koncertavo šio festivalio
konkurso nugalėtojai, bei vaikų literatūros premijos teikimu Lietuvos iliustratoriui ir rašytojui Kęstučiui Kasparavičiui, literatūros renginiais.
Lombardijos regiono literatūros premijos „Giuseppe Acerbi“ 2013 m. buvo skirtos Icchokui Merui, Leonidui Donskiui ir Kęstučiui Kasparavičiui.
2013 m. buvo publikuotas lietuvių kultūrai skirtas leidinys „Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi. Letteratura Lituana“. Jame pirmą kartą
italų kalba publikuojama Kristijono Donelaičio poemos „Metų“ dalis „Pavasario linksmybės“ bei Giedros Radvilavičiūtės į italų kalbą išversta esė
„Šiąnakt aš miegosiu prie sienos“ iš to paties pavadinimo rinkinio. Leidinyje taip pat spausdinami lietuvių autorių Dariaus Kuolio, Leonido Donskio,
Irenos Vaišvilaitės, Giedrės Jankevičiūtės, Rimanto Kmitos, Jūratės Sprindytės, Giedriaus Subačiaus, Aušros Pažėraitės bei italų autorių Pietro U.
Dini, Adriano Cerri, Giorgio Colombo, Irene Ros, Giacomo Ferrari, Claudio Strinati, Grazia Paganelli, Claudio Carpini straipsniai apie žymiausiais
Lietuvos kultūros asmenybes, kultūros ryšius tarp Italijos ir Lietuvos bei išsamiai pristatomi Lombardijos regiono literatūrinės premijos „Giuseppe
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Acerbi“ už grožinės literatūros kūrinius laureatai – Icchokas Meras, Sigitas Parulskis, Laura Sintija Černiauskaitė, premijos už ne grožinės literatūros
kūrinius laureatas Leonidas Donskis bei vaikų literatūros premijos „Vittoria Samarelli“ laureatas Kęstutis Kasparavičius.
Lietuvos turizmo galimybės buvo pristatytos Viduržemio jūros archeologinio turizmo forume Paestume. Šis Paestume vykstantis turizmo forumas dėl
geros organizacijos ir turimo finansavimo pritraukia daug žmonių, ypač iš Italijos pietinės dalies: Neapolio ir visos Kampanijos regiono miestų,
Apulijos, Bazilikatos, Kalabrijos regionų. Forumo organizatoriai nemokamai suteikia 3 kvadr. metrų dydžio stendą. Todėl dalyvavimas kiekvienais
metais yra prasmingas tiek Lietuvos kultūrinio, archeologinio paveldo pristatymo prasme, tiek finansine prasme (mažai lėšų reikalaujantis, tačiau
maksimaliai didelę naudą kultūros turizmo srityje pelnantis renginys). Dalyvaujant jau ketverius metus iš eilės, matyti, jog Lietuva yra patraukli ir
įdomi italams.
Viso per 2013 m. inicijuota ir organizuota 20 įvairių kultūros sričių renginių.
2) Bendroji Italijos kultūros lauko charakteristika
Italijos kultūros laukas pasižymi ypač plačiu kultūros sričių spektru ir didele regionine įvairove. Italų kultūrinis tapatumas yra stipriai susijęs su
kultūros paveldu, archeologija, istorija, senovės pasaulio, katalikų bažnyčios, Renesanso ir Baroko kultūra, kurios tiesioginiais tęsėjais italai save
suvokia. Kadangi Roma yra daugeliu požiūriu europinės civilizacijos lopšys, europinis šios kultūros istorijos matmuo yra svarbus italams. Dėl to jis
yra itin palankus plėtojant ir stiprinant kultūrinį dialogą tarp Italijos ir Lietuvos, kuri daugeliu požiūriu išreiškia priešingą Europos istorijos, geografijos
ir kultūros polių – Italija žymi pietinę ES ribą, Lietuva – rytinę, Roma yra pirmoji krikščioniška Europos valstybė, Lietuva – paskutinė, Lietuva yra
taip pat ir šiauriausias Baroko kultūros židinys. Tokiu būdu tokios kultūrinės jungtys kaip senovės gintaro kelias, bažnyčios istorija ar indoeuropiečių
kalbų istorija yra įdomios ir Italijai, ir Lietuvai taip pat ir dėl savo europinės dimensijos, kuri nėra tokia ryški Lietuvos ryšiuose su kitomis Europos
valstybėmis. Kita vertus, šiuolaikinė Italijos kultūra yra didele dalimi palyginus jaunos, tik XIX a. suvienytos Italijos kultūra, kuriai būdingas
inovatyvumas, smalsumas, domėjimasis pačiais naujausiais kultūrinės ir meninės raiškos būdais. Tokios meno sritys kaip teatras, muzika, kinas,
vaizduojamasis menas, dizainas, literatūra, šiuolaikinis menas sulaukia didelio susidomėjimo vietiniu ir tarptautiniu mastu, taip pat turi joms būdingus
europinio ir pasaulinio masto renginius, kurie patys jau yra tapę kultūros tradicijomis (pvz. Venecijos šiuolaikinio meno bienalė, Venecijos
architektūros bienalė, tarptautinės Turino ir Bolonijos knygų mugės etc.). Todėl kultūros ir meno sričių požiūriu Lietuvos kultūros sklaidą Italijoje
perspektyvu plėtoti ją pristatant specializuotuose kultūros ir meno kontekstuose ir atitinkamuose prestižiškiausiuose renginiuose, nes tokiu būdu
efektyviausiai parodomas aukštas Lietuvos kultūros ir meno lygis ir konkurencingumas.
Regioniniai Italijos kultūros skirtumai yra sąlygoti geografinių, istorinių, politinių ir ekonominių skirtumų. Šiaurės Italija yra artimesnė Europos
kultūrai, labiau ja domisi, dėl didesnių disponuojamų finansinių išteklių turi didesnių galimybių finansuoti kultūros projektus. Romos miestas yra
labiausiai kultūriškai koncentruota ir matomiausia vieta, tačiau pasižyminti sąlygišku uždarumu ir didesnių finansinių išteklių poreikiu. Pietų Italijai
būdingas didesnis atvirumas ir domėjimasis kultūra, tačiau regionas turi ribotas galimybes finansuoti kultūros projektus. Regioniniu požiūriu Lietuvos
kultūros sklaidą Italijoje optimalu vykdyti pagal du prioritetus: 1) pagal galimybes vykdyti Romoje kultūros projektus siekiant didesnio matomumo,
bei 2) Šiaurės ir Pietų Italijoje vykdyti kultūros sklaidos projektus, kurie arba yra specializuoti tam tikroje atskiroje kultūros srityje arba perspektyvoje
gali sudominti kitų Italijos miestų, taip pat ir Romos, auditoriją.
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3) Atskirų kultūros sričių analizė:
Teatras. Labiausiai visoje Italijoje įsitvirtinusi Lietuvos kultūros sritis. Per metus Italijoje vidutiniškai įvyksta apie 6 ir daugiau Lietuvos teatro
pristatymų beveik 100 proc. už italų pinigus. Nuo 2012 m. Eimuntas Nekrošius paskirtas prestižinio Vičencos klasikinių spektaklių ciklo (Ciclo di
Spettacoli Classici) meno vadovu. Vien 2011 m. E. Nekrošius su teatru Italijoje viešėjo 4 kartus, O. Koršunovas – 2 kartus, be to, ir E. Nekrošius, ir
O. Koršunovas vedė kūrybines dirbtuves jauniesiems Italijos aktoriams ir režisieriams. 2012 m. E. Nekrošius viešėjo 8 kartus, įvyko net dvi
tarptautinės jo premjeros – spektaklio „Dieviškoji komedija“ premjera Brindisi mieste 2012 m. gegužės 22 ir 23 d. bei „Dieviškoji komedija. Rojus“
premjera Vičencos olimpiniame teatre rugsėjo 21-25 d. Iš viso 2012 m. E. Nekrošiaus spektakliai buvo parodyti net 19 kartų. 2013 m. O. Koršunovas
Italijoje viešėjo 2 kartus bei vedė kūrybines dirbtuves jauniesiems aktoriams, E.Nekrošius – 3 kartus, tarp kurių buvo ir E.Nekrošiaus pasaulinė
premjera „Jobo knyga“ Vičencos olimpiniame teatre rugsėjo 20-22 d. bei šešias dienas trukusi teatro laboratorija.
Kalbant apie ateitį, būtų prasminga įtvirtinti Lietuvos teatrą, Lietuvos teatro mokyklą Italijos kontekste – ir visų pirma reikėtų galvoti apie knygos/-ų
apie Lietuvos teatrą ar E. Nekrošių išleidimą italų kalba, kurią turėtų išleisti prestižinė Italijos leidykla.
Gintaras. Lietuva kaip teritorija gintaro kelio dėka buvo susijusi su Romos imperija ir kitomis antikinėmis civilizacijomis prekybiniais ryšiais. Nors
archeologų diskusijose labai tikslai nesutariama koks tiksliai buvo pradinis gintaro kelio etapas rytų Baltijos pakrantėse, tačiau vieningai sutariama, jog
Italija visada išliko pietiniu gintaro prekybos tašku. Šiandieninėje Italijoje Baltijos jūrų gintaras italų yra labai vertinamas, tai kompleksinė Lietuvos ir
Italijos žemes jungusios istorijos dalis. Gintaro kelio, jungusio baltų žemes su Italija, populiarinimas Italijoje ypač perspektyvus. Tai parodė 2012 m.
pabaigoje kartu su kitomis Baltijos šalimis viename svarbiausių Romos muziejų - nacionaliniame etruskų muziejuje „Villa Giulia“ pristatytas didelis
projektas „Gintaro žemių šviesa: nuo Baltijos iki Viduržemio jūros“, apjungęs keliolika renginių: šiuolaikinės juvelyrikos su gintaru parodą, kurioje
buvo pristatyti 13-kos Lietuvos juvelyrų darbai, Gintaro keliui skirtą konferenciją, Marijos Gimbutienės knygų pristatymą, kūrybinę laboratoriją bei
spektaklį gintaro tema vaikams, koncertus, kalėdinę mugę, kurioje buvo prekiaujama įvairiais „gintaro industrijos“ gaminiais. Atgarsiai apie šį projektą
pasiekė ir Italijos prezidentūrą. 2012 m. pabaigoje Italijos prezidentas Giorgio Napolitano savo metinėje kalboje diplomatiniam korpusui paminėjo šį
renginį kaip bendradarbiavimo tarp šalių pavyzdį. Romoje, kur metinių renginių pasiūla yra ypač gausi, šio renginio išskyrimas rodo, jog gintaro tema
Italijoje, ypač Romoje (žinoma, ir įvairiuose kituose Italijos miestuose) yra labai perspektyvi. Gintaras turėtų būti pristatomas ne tik kaip
archeologijos, istorijos dalis, jungusi viena nuo kitos nutolusias teritorijas, bet ir kaip šiuolaikinė kūrybinė industrija.
Šiuolaikinis menas ir vaizduojamoji dailė. Pasaulinio šiuolaikinio meno kontekste yra labai svarbu, jog Lietuva dalyvauja tarptautinėje Venecijos
meno bienalėje. Lietuvos kaip gyvybingos šiuolaikinio meno scenos pristatymas šioje bienalėje yra sėkmingas, nes Lietuva kaip nei viena kita šalis jau
turi 4 specialiuosius žiuri paminėjimus už savo paviljoną. Sėkmingas Lietuvos dalyvavimas Venecijoje labai vaisingai atsiliepia ir šiuolaikinio meno
struktūroms kituose Italijos miestuose. Romoje jaučiamas susidomėjimas Lietuvos šiuolaikiniu menu. Šiame mieste aktyviai veikiantis šiuolaikinio
meno fondas „Nomas Foundation“ kviečiasi lietuvių kuratorius bei eksponuoja šiuolaikinių Lietuvos menininkų darbus. Florencijos šiuolaikinio meno
filmų festivalis „Lo scermo dell“Arte Film Festival“ 2013 m. daug dėmesio skyrė Lietuvos menininkams bei išreiškė norą dėl nuolatinio
bendradarbiavimo ateityje.
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Kalbant apie vaizduojamąją dailę būtų prasminga išnaudoti istorines Lietuvos dailės sąsajas su Italija, pavyzdžiui, Pranciškaus Smuglevičiaus ryšiams
su Roma. Ypač perspektyvūs dailės žanrai: tekstilė, grafika, iliustracijos vaikams. 2012 m. Genujos Sant’Agostino muziejuje organizuota lietuvių
kryždirbystės paroda „Gyvybės medis: lietuvių kryždirbystė ir kryžių simbolika“ parodė, jog italams įdomi ir lietuvių tradicinė religinė skulptūra –
kryždirbystė.
Lietuva Italijoje yra įsitvirtinusi kaip šalis, turinti gilias bei gyvybingas iliustracijų kūrimo tradicijas bei pati tampa traukos šalimi šiame kontekste.
Lietuvos iliustracijų meno žinomumui Italijoje labai daug įtakos turėjo Lietuvos kaip garbės viešnios pristatymas 2011 m. tarptautinėje Bolonijos
vaikų knygų mugėje. Kitas tarptautiniu mastu žinomas vaikų knygų iliustracijoms skirtas renginys yra Sàrmede’s tarptautinė vaikų iliustracijų paroda
„Fantazijos vaizdai“ („Le Immagini della Fantasia“). Lietuvai būtų strategiškai svarbu dalyvauti šiame renginyje ateityje. Atkreiptinas dėmesys, jog
šioje parodoje Lietuvai ir jos iliustratoriams išskirtinis dėmesys buvo skirtas 1989 m. Galima sakyti, jog tai buvo vienas pirmųjų išsamių Lietuvos, kuri
kaip valstybė de facto buvo atkurta 1990 m., kultūros pristatymo projektų Italijoje.
Muzika. Muzikos srityje būtų prasminga Lietuvai prisistatyti džiazo festivaliuose. Iki 2011 m. Italijoje džiazo renginiai, festivaliai nebuvo išnaudoti.
Pavyzdžiui, 2012 m. pirmą kartą gilias tradicijas turinčiame Romos džiazo festivalyje buvo pristatyta Lietuvos džiazo grupė.
Sakralinės muzikos pristatymai Italijoje - taip pat labai perspektyvūs, Romos bažnyčios yra pagrindinės sakralinės muzikos bei giesmių koncertų
scenos. Iš sakralinės muzikos atlikėjų Lietuvoje jaučiamas ypač didelis poreikis koncertuoti būtent Italijos bažnyčiose. Šią nišą galima būtų išnaudoti,
nes paprastai, pavyzdžiui, Lietuvos chorai, jau turi finansavimą kelionės ir pragyvenimo išlaidoms.
Kita Italijoje dar neišnaudota ir perspektyvi sritis – lietuvių kompozitorių kūrybos sklaida. 2013 m. organizuotas pianisto Gabrieliaus Aleknos rečitalis
Romoje, kurio programoje buvo Vytauto Bacevičiaus ir jo sesers Gražynos Bacewicz kūriniai, parodė, jog lietuvių kompozitorių kūryba, tinkamai
suderinta su pasaulinės klasikos kūriniais, Italijos publikai yra labai įdomi ir intriguojanti. Kitas 2013 m. sėkmingai vykęs muzikos renginys, kuriame
buvo pristatytas Lietuvos kompozitorius Vykintas Baltakas – Milano muzikos festivalis. Be M.K.Čiurlionio muzikinių kūrinių, italams įdomu ir
šiuolaikinių kompozitorių kūryba.
Literatūra. Kalbant apie lietuvių literatūros sklaidą trijų metų kultūros atašė darbo patirtis parodė, jog organizuojant lietuvių literatūros pristatymus,
vienintelis racionalus ir efektingas būdas skleisti lietuvių literatūrą Italijoje yra dalyvavimas Italijos knygų mugėse bei specializuotuose literatūros
festivaliuose ir pan., tai yra, labai svarbu integruotis į reziduojamoje šalyje esančias stambias struktūras, kurios garantuoja auditoriją, perima
viešuosius ryšius bei suteikia tam tikrą prestižą pačiam autoriui-dalyviui. Knygų mugė kaip ir bet kuris kitas specializuotas renginys sutraukia visus tos
srities profesionalus į vieną vietą, todėl yra žymiai lengviau būti matomiems tarp potencialių leidėjų bei patiems ieškoti naujų kontaktų. Nuolatinis
dėmesys leidėjams, ryšio palaikymas bei laiku ir naujos kokybiškai bei profesionaliai parengtos informacijos pateikimas leidėjams, manau, paskatintų
lietuvių autorių leidybą Italijoje. Šiame kontekste dalyvavimas tarptautinėje Turino knygų mugėje (Lietuva tarptautinėje Turino knygų mugėje
dalyvavo 2006, 2007 ir 2008 metais, o 2007 m. šioje mugėje dalyvavo garbės viešnios teisėmis), yra labai svarbus, nes tai yra didžiausia ir svarbiausia
Italijoje knygų mugė, skirta literatūrai ir kultūrai bendrai. Taip pat labai svarbi yra tarptautinė Bolonijos vaikų knygų mugė, kurioje Lietuva sėkmingai
dalyvauja jau kelerius metus, o 2011 m. šioje mugėje dalyvavo garbės viešnios teisėmis. Pavyzdžiui, 2013 m. Turino knygų mugė sutraukė rekordinį
lankytojų skaičių – 330 000 lankytojų. Tai jau kelerius metus daugiausiai Europoje lankytojų pritraukianti knygų mugė, tame tarpe ir už didžiausią
plotu Frankfurto knygų mugę.
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2013 m. literatūros premijų „Giuseppe Acerbi“ bei „Vittoria Samarelli“ teikimas yra susijęs su Lietuvos dalyvavimu knygų mugėse, nes tai palengvina
lietuvių autorių pristatymą bei naujų suinteresuotų leidėjų paiešką. Sąlyga premijoms – pakankamas kiekis lietuvių literatūros kūrinių, išverstų į italų
kalbą. Iš pateikto lietuvių literatūros vertimų sąrašo komisija atrinko po tris kūrinius, iš kurių italų skaitytojai balsuodami išrinko premijos laureatus.
Reguliarus Lietuvos dalyvavimas Italijos tarptautinėse knygų mugėse būtų labai svarbus lietuvių literatūros sklaidai, vertimų skatinimui, potencialių
leidėjų paieškai. Lietuvos indėlis į šią sritį yra jau nemažas, dėl to būtų labai svarbu jį palaikyti ir tęsti.
Dizainas. Lietuvos dizaineriai sėkmingai dalyvauja vienoje didžiausių pasaulyje baldų ir dizaino mugių Milane „Salone Internazionale del Mobile“.
Pavyzdžiui, 2013 m. šioje mugėje buvo pristatytas Vilniaus dailės akademijos studentės Živilės Lukšytės sukurtas stalo šviestuvas „Light Stick“, kurį
masinei gamybai įsigijo italų šviestuvų kompanija „Status“. Šioje mugėje ir ankstesniais metais Lietuvių dizaineriai sėkmingai pristatė savo darbus.
Sugebėjimas išsiskirti iš tikrai didelę pasiūlą turinčios baldų ir dizaino mugės rodo Lietuvos dizaino perspektyvumą. Tačiau ne visada mugėje, kurios
plotas yra 142 tūkst. kvadr. metrų ir kurioje dalyvauja vidutiniškai apie 1300 kompanijų, pavyksta išsiskirti ir būti matomiems. Todėl jaunam
Lietuvos dizaino sektoriui yra prasminga dalyvauti šioje ir kitose Italijos dizainui skirtose mugėse, kaip pavyzdžiui, Turino dizaino mugė „Operae“
(Lietuvos dizainas išsamiai joje buvo pristatytas 2012 m.), kurios savo plotu nėra tokios didelės, tačiau nemažiau lankomos, ir kuriose pristatomų
dizaino objektų matomumas yra didelis.
Kinas. Italija – gilias kino tradicijas turinti šalis. Iki šiol išsamiai Lietuvos kinas buvo pristatytas 2007 metais, kuomet Lietuva dalyvavo garbės
viešnios teisėmis tarptautinėje Turino knygų mugėje bei 2008 metais Florencijos dokumentinių filmų festivalyje, kuomet Baltijos šalims buvo skirtas
ypatingas dėmesys. 2013 m. Italijos nacionaliniame kino muziejuje Turine buvo pristatyta Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai
parengta išsami Lietuvos dokumentinių filmų programa „Kino inkliuzai“ (rengėjas VšĮ. „Meno avilys“), kuri taip pat bendradarbiaujant su LR kultūros
atašė buvo subtitruota italų kalba. Reikėtų tęsti 2013 m. pradėtą teminę ir kompleksinę Lietuvos kino pristatymo programą pagrindinėse šalies
skirtingų miestų kino institucijose.
Architektūra ir paveldas. Istorinės architektūros ir paveldo sąsajos su Lietuva yra viena iš pagrindinių italų traukos į Lietuvą priežasčių, nes italai
gerai jaučiasi toje erdvėje, kuri jiems yra artima. Įvairios parodos ir kiti renginiai, susiję su architektūra, italų architektų statytomis Vilniaus ir kt.
miestų bažnyčiomis, Baroku ir pan. būtų labai perspektyvios. Lietuvai, turinčiai puikių architektų ir jau išgarsėjusiai tarptautiniame kontekste, būtų
ypač svarbu pradėti dalyvauti Venecijos architektūros bienalėje, kurioje savo paviljonus jau keletą metų turi Latvija ir Estija.
Informacija apie Lietuvos institucijų tiesiogiai Italijoje organizuotus Lietuvos kultūros pristatymus Italijoje:
Gintaro Didžiapetrio paroda „Spalva ir prietaisas“
Organizatorius: Genujos „Villa Croce“ šiuolaikinio meno muziejus ir Vilniaus Šiuolaikinio meno centras.
Projekto įgyvendinimo vieta ir data: Genuja, Villa Croce šiuolaikinio meno muziejus, liepos 9 d. – rugsėjo 8 d.
Informacija Italijos žiniasklaidoje:
http://www.museidigenova.it/spip.php?article904;
http://genova.mentelocale.it/53548-genova-colore-dispositivo-mostra-gintaras-didziapetris-villa-croce/;
http://turismo.provincia.genova.it/eventi/colore-e-dispositivo-di-gintaras-did%C5%BEiapetris-villa-croce;
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http://genova.erasuperba.it/notizie-genova/colore-dispositivo-villa-croce-gintaras-didziapetris;
http://www.insideart.eu/2013/07/09/gintaras-didziapetris/;
http://www.undo.net/it/mostra/162964;
http://www.neromagazine.it/n/?p=12243;
http://www.findart.it/News/Comunicati/Museo-di-Arte-Contemporanea-di-Villa-Croce-e-lieta-di-presentare-la-mostra-di-Gintaras-DidziapetrisCOLORE-E-DISPOSITIVO.html;
http://247.libero.it/rfocus/18316479/1/colore-e-dispositivo-la-mostra-di-gintaras-didziapetris-a-villa-croce/;
http://www.artribune.com/dettaglio/?type=event&id=25315;
http://www.genovacreativa.it/eventi/gintaras-did%C5%BEiapetris-color-and-device-colore-e-dispoditivo;
http://www.scoopsquare.com/post/it/2013/07/08/09/324266-colore-e-dispositivo-villa-croce-le-opere-di-gintaras-didziapetris.html#.UrdOSo0zmCQ.
Šiai parodai buvo išleista menininko knyga „Color and Device“ (leidėjai – Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, ir Villa Croce šiuolaikinio meno
muziejus, Genuja).
Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklio „Medėjos“ pristatymas
Projekto įgyvendinimo vieta ir data: Trentas, istorinis teatras „Teatro Sociale“, rugsėjo 3 d.
Organizatorius: Festivalis „Rytai Vakarai. Kultūrų sankirtos“.
Informacija Italijos žiniasklaidoje:
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2013/09/03/news/oriente-occidente-sulla-rotta-lituana-incontra-la-tragedia-1.7683849;
http://www.quintaparete.it/index/news/sect/teatro/cd/la-danza-racconta-il-dramma-di-medea;
http://247.libero.it/lfocus/18472152/1/medeas-prima-nazionale/;
http://www.orienteoccidente.it/interne/Aura_Dance_Theater_programma.ashx?ID=4226&IDE=3957;
http://turistipercaso.it/trentino/69529/oriente-e-occidente-in-trentino.html;
http://www.trentoblog.it/oriente-occidente-incontro-di-culture/;
http://www.teatro.org/rubriche/eventi-trentino-alto-adige/oriente_occidente_incontro_di_culture_edizione_2013_37995;
http://www.cotidianul.ro/festival-de-dans-contemporan-la-rovereto-si-trento-221368/;
http://milanoartexpo.com/2013/08/27/festival-oriente-occidente-danza-teatro-ricerca-tradizione-dal-29-agosto-2013/.
Eimunto Nekrošiaus spektaklio „Jobo knyga“ premjera
Organizatorius: Vičencos teatras „Olimpico“ ir teatro studija „Meno fortas“.
Projekto įgyvendinimo vieta ir data: Vičencos teatras „Olimpico“, rugsėjo 19-22 d. Teatro salė, talpinanti 470 žiūrovų, keturias dienas buvo pilna.
E. Nekrošius Italijoje yra be jokios abejonės žinomiausias Lietuvos kultūros atstovo vardas ir jo indėlis į Lietuvos kultūros sklaidą Italijoje ir
atitinkamai visame pasaulyje yra neįkainuojamas.
Šiais metais Eimuntas Nekrošius vėl buvo pakviestas vadovauti garsiajam Vičencos klasikinių spektaklių ciklui (Ciclo di Spettacoli Classici).
Festivalis buvo atidarytas nauju teatro „Meno fortas“ pastatymu – E. Nekrošiaus „Jobo knyga“ (pagal Senąjį Testamentą). Šio spektaklio produkcijos
partneriai – klasikinių spektaklių ciklo organizatoriai - Vičencos miesto savivaldybė bei Vičencos teatras. Šio festivalio metu taip pat vyko ir šešias
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dienas trukusi E. Nekrošiaus teatro laboratorija pagal Bertoldo Brechto pjesę „Galilėjaus gyvenimas“. Spektaklio „Jobo knyga“ premjera Vičencoje
sulaukė žiniasklaidos dėmesio. Vienas įtakingiausių Romos teatro kritikų ir analitikų Renato Pallazi savo recenziją savaitraštyje „Il Sole 24 Ore"
pavadino „Dvasingasis Nekrošius":
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2013-09-22/nekrosius-spirituale-152708.shtml
Kiti atsiliepimai Italijos žiniasklaidoje:
http://www.iltamburodikattrin.com/recensioni/2013/il-libro-giobbe-nello-sguardo-eimuntas-nekrosius/;
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/564053_nekrosius_e_il_libro_in_cui_c_tutto_leccezionale_normalit_di_giobbe/;
http://www.sipario.it/recensioniprosal/item/7926-libro-di-giobbe-il-regia-eimuntas-nekrosius.html;
http://www.cittanuova.it/c/431724/Nekrosius_mette_in_scena_la_fede_di_Giobbe.html;
http://www.repubblica.it/spettacoli/teatro-danza/2013/05/08/news/le_visioni_di_nekrosius_per_l_olimpico_di_vicenza-58331906/;
http://www.klpteatro.it/e-solo-teatro-intervista-a-eimuntas-nekrosius;
http://www.famigliacristiana.it/articolo/che-carattere-giobbe.aspx;
http://www.tviweb.it/prima-mondiale-il-libro-di-giobbe-di-eimuntas-nekrosius-apre-gli-spettacoli-classici-dellolimpico;
http://www.artapartofculture.net/2013/10/02/il-libro-di-giobbe-linfinita-attualita-del-dolore-nei-corpi-incandescenti-di-nekrosius/;
http://www.vicenzapiu.com/leggi/carattere-raccontato-da-nekrosius-il-66-ciclo-di-spettacoli-al-teatro-olimpico;
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cultura_e_tempolibero/2013/20-settembre-2013/libro-giobbe-scena-smarrimento-dell-individuo-2223209488719.shtml;
http://paneacquaculture.net/2013/10/30/il-libro-di-giobbe-e-vita-di-galileo-la-fame-di-dio-di-e-nekrosius/;
http://247.libero.it/dsearch/il+libro+di+giobbe+nekrosius/;
http://www.fitaveneto.org/2011/rubriche/palcoscenici/1100-spettacoli-classici-al-teatro-olimpico-nekrosius-e-gli-altri;
http://www.artisceniche.com/2013/il-libro-di-giobbe-di-nekrosius-intervista-a-remigijus-vilkaitis/;
Informacija Vičencos teatro internetinėje svetainėje:
http://www.tcvi.it/it/eventi/2012-2013/66-olimpico/299/il-libro-di-giobbe;
http://www.tcvi.it/it/nekrosius.
Spektaklio pristatymą Italijoje parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
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II.

Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai

1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:

Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas

1. Lietuvos
pirmininkavimo
Europos Sąjungos
Tarybai inauguracijai
skirtas koncertas
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
Lietuvos Respublikos
ambasada Italijoje

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Liepos 5 d. „Palazzo
Ferrajoli“, Roma

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Dainininkas
Rafailas Karpis,
pianistas Darius
Mažintas,
perkusininkas
Arkadijus
Gotesmanas ir
trimitininkas
Valerijus Ramoška

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Romos centre esančiuose
rūmuose „Palazzo Ferrajoli“
buvo surengtas koncertas,
kurio metu skambėjo
aranžuotos žydų dainos jidiš
kalba balsui ir fortepijonui,
nuspalvintos džiazinėmis
improvizacijomis,
atliekamos garsių Lietuvos
atlikėjų. Šiuo koncertu buvo
siekiama iškilmingai
pažymėti Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai
pradžią. Į koncertą buvo
sukviesti Romoje
reziduojantys ES šalių narių
diplomatai, įvairių Italijos
institucijų vadovai bei
darbuotojai, Lietuvos garbės
konsulai Italijoje bei kiti
asmenys. Koncertas turėjo
didelį pasisekimą, jame
dalyvavę svečiai dėkojo tiek
muzikantams, tiek
organizatoriams. Koncertui
buvo parinkta vieta, esanti
pačiame miesto centre,
priešais Italijos parlamento
rūmus.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Rūmų salė,
talpinanti apie 70
žmonių, buvo pilna.

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

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos,
Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerijos bei
Lietuvos Respublikos
ambasados Italijoje
internetinėse
svetainėse.

Finansavimo šaltiniai, KM
ir visų partnerių indėlis
(sumos litais)
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2. Lombardijos
regiono literatūros
premijos „Giuseppe
Acerbi“ teikimas
Lietuvos rašytojams
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
Castel Goffredo miesto
savivaldybė ,
literatūros asociacija
„Premio Letterario
Giuseppe Acerbi“
Partneriai:
BĮ Tarptautinių
kultūros programų
centras;
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Mantuja, liepos 5 d.;
Castel Goffredo miesto
savivaldybė, liepos 6 d.

Lietuvos rašytojai:
Sigitas Parulskis,
Laura Sintija
Černiauskaitė;
filosofas Leonidas
Donskis, vertėjai:
Pietro U.Dini ir
Irina Dvizova;
Mindaugas
Kvietkauskas,
Lietuvių literatūros
ir tautosakos
instituto
direktorius; Irma
Šimanskytė,
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje

Šiais metais Lombardijos
regiono miesto Castel
Goffredo savivaldybė kartu
su literatūros asociacija
„Premio Letterario Giuseppe
Acerbi“, bendradarbiaujant
su Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje
literatūrines premijas skyrė
Lietuvos rašytojams. Šios
premijos kiekvienais metais
skiriamos skirtingų šalių
rašytojams. Premijoms buvo
pateikti trys lietuvių
rašytojai - kandidatai,
pretenduojantys gauti
„Giuseppe
Acerbi“ literatūros
premiją bei trys vaikų
literatūros rašytojai kandidatai, pretenduojantys
gauti „Vittoria Samarelli“
vaikų literatūros premiją.
„Giuseppe Acerbi“
literatūros premijai buvo
pristatytos šios į italų kalbą
išverstos lietuvių autorių
knygos: Lauros Sintijos
Černiauskaitės „Kvėpavimas
į marmurą“, Icchoko Mero
„Lygiosios trunka akimirką“
bei Sigito Parulskio „Trys
sekundės dangaus“. Vaikų
literatūros premijai gauti
buvo pristatytos šių lietuvių
autorių knygos: Kęstučio
Kasparavičiaus „Braškių
diena: paslaptingos
istorijos“, Sigutės
Ach „Ambrozijus, Purkius
ir angelas“ ir Aurelijos
Čeredaitės

Liepos 5 d.
vykusiame
pristatyme
dalyvavo 100
asmenų; liepos 6 d.
vykusiame
pristatyme
dalyvavo 150
asmenų.

Informacija Lietuvos
žiniasklaidoje:
http://370.diena.lt/201
3/07/09/leoniduidonskiui-giuseppeacerbi-premija/;
http://www.ekspertai.e
u/imerui-ir-ldonskiuibuvo-skirtoslombardijos-regionopremijos/;
Informacija Italijos
spaudoje:
Italijos dienraštyje
„Gazzetta Mantova“
(2013.06.06): „Premio
Giuseppe Acerbi. Oggi
il nome del vincitore“;
http://www.provincia.
mantova.it/cs_context.
jsp?ID_LINK=41&are
a=37&id_context=806
2&COL0003=1&COL
0003=2;
http://it.wikipedia.org/
wiki/Premio_letterario
_Giuseppe_Acerbi.
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„Tinginė ragana“. Lietuvių
autorių kūriniai premijoms
buvo atrinkti
bendradarbiaujant su
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutu. Italijos
skaitytojai nubalsavo už
premijos skyrimą Icchokui
Merui. Atskiru komisijos
sprendimu šiais metais buvo
nuspręsta skirti premiją už
ne grožinės literatūros
kūrinius. Jos laureatu tapo
filosofas, akademikas
Leonidas Donskis.
Premijų Lietuvos rašytojams
įteikimą taip pat lydi
leidinys italų kalba „Premio
Letterario Giuseppe Acerbi.
Letteratura lituana“, skirtas
lietuvių kultūrai, kuriame
spausdinami pagrindines
lietuvių kultūros asmenybes
bei procesus reflektuojantys
straipsniai bei lietuvių
rašytojų kūrinių ištraukos. Šį
leidybinį projektą
įgyvendino Lietuvos
Respublikos kultūros atašė
Italijoje, bendradarbiadama
su BĮ Tarptautinių kultūros
programų centru bei
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutu. Visas
šis projektas yra skirtas
Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai
2013 m. progai.
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3. Petro Repšio
grafikos darbų
paroda „Iliustruoti
užrašai“
Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
Lietuvos Respublikos
ambasada Italijoje
Partneris:
BĮ Tarptautinių
kultūros programų
centras

Bolonija, Meno ir
istorijos biblioteka „La
Biblioteca d‘Arte e di
Storia di San Giorgio
in Poggiale“, rugsėjo
10 d. – lapkričio 29 d.
Parodos atidarymas
rugsėjo 10 d. 18.30 val.
Spaudos konferencija
rugsėjo 10 d. 12 val.

Dailininkas Petras
Repšys, Giedrė
Jankevičiūtė,
parodos kuratorė,
Irma Šimanskytė,
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje

Petro Repšio grafikos darbų
paroda buvo eksponuojama
grafikos menui ypač
svarbioje bibliotekoje.
Biblioteka priklauso
Bolonijos kultūros įstaigų ir
muziejų susivienijimui
Genus Bononiae. Musei
nella Città, kuris yra plačiai
žinomas Italijoje ir už jos
ribų, jo renginių programą
atidžiai seka Italijos ir
tarptautinė publika.
Parodoje buvo
eksponuojama per 50
dailininko grafikos darbų –
ofortų ir piešinių, kurių
turinį ir prasmę formuoja
vaizdo ir teksto junginys. Šie
darbai supažindina ne tik su
Repšio kūryba, bet ir su
Lietuva.

Parodos atidaryme
dalyvavo apie 50
žmonių. Per visą
parodos
eksponavimo
laikotarpį parodą
aplankė apie 500
žmonių.

Rugsėjo 10 d.
bibliotekos erdvėse
buvo surengta spaudos
konferencija, į kurią
atėjo pagrindinių
Bolonijos dienraščių
(„Corriere della Sera“
padalinys „Corriere di
Bologna“, „Il Resto del
Carlino“) žurnalistai.
Parodai buvo išleistas
dvikalbis (italų ir anglų
k.) katalogas su
parodoje pristatomų
Repšio kūrinių
reprodukcijomis
(dizaineris Gedas
Čiuželis,
spausdino„Petro
ofsetas“).
Straipsniai apie parodą
spausdinti Italijos
žiniasklaidoje:
„Re Sole e Repsys: due
mostre per Genus
Bononiae“ („Corriere
di Bologna“,
2013.09.10);
„Repsys, l‘artigiano
dell‘arte che incide la
parola scritta“ („Il
Resto del Carlino“,
2013.09.11);
„A San Giorgio segni e
racconti di Petras
Repsys“ („La
Repubblica“,
2013.09.11).

12
Pranešimai apie parodą
Lietuvos
žiniasklaidoje:
http://www.bernardin
ai.lt/straipsnis/201309-09-bolonijojeatidaroma-petro-repsiografikos-darbuparoda/106823;
http://www.lrt.lt/naujie
nos/kultura/26/24948/p
er_50_dailininko_p._re
psio_darbu_iskeliavo_i
_bolonija;
http://www.7md.lt/dail
e/2013-09-27/PetroRepsio-grafikosparoda-Bolonijoje;
Italijos institucijų
puslapiuose bei
žiniasklaidoje:
http://www.genusbono
niae.it/index.php?pag=
29&ins=1000;
http://agenda.comune.
bologna.it/cultura/racc
onti-disegnatiincisioni-di-petras-repys;
http://ricerca.repubblic
a.it/repubblica/archivio
/repubblica/2013/09/11
/san-giorgio-segniracconti-di-petras.html.
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4. Mariaus
Ivaškevičiaus pjesės
„Madagaskaras“
pristatymas Milane
Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
bendradarbiaujant su
Bolonijos teatro trupe
„Gli Incauti“ ir
kultūros asociacija „La
pulce ribelle“

Milanas, knygynas
„Utopija“, spalio 5 d.

Rašytojas Marius
Ivaškevičius,
pjesės į italų kalbą
vertėjai: Toma
Gudelytė ir Stefano
Moretti, Italijos
teatro žurnalo
„Hystrio“ kritikė
Laura Bevione

Lietuvos dramaturgijos
sklaida.
Pagal M. Ivaškevičiaus pjesę
„Madagaskaras“ Italijoje jau
yra sukurtas spektaklis.
Spektaklio režsieriui –
Stefanui Moretti (g. 1980),
kuriant spektaklį pagal M.
Ivaškevičiaus pjesę, buvo
svarbu apmąstyti tokias
sąvokas kaip tėvynė, tautos
erdvė, emigracija, kurios
šiandienos Italijai yra itin
aktualios. Šiame spektaklyje
ieškoma paralelių tarp
istorinių situacijų, į kurias
buvo patekusios Lietuva bei
Italija. Pats režisierius kartu
su Toma Gudelyte išvertė šią
Mariaus Ivaškevičiaus pjesę
į italų kalbą.

Susitikime su
rašytoju dalyvavo
apie 40 žmonių.

Italijos žiniasklaidoje:
http://oggi.notizie.it/ne
ws/presentazione-dimadagascar-di-mariusiva%C5%A1kevi%C4
%8Dius-libreriautopia;
http://www.milanox.eu
/eventi/presentazionedi-madagascar-dimarius-ivaskeviciuslibreria-utopia/;
http://eyesmindandhear
thaboveall.wordpress.c
om/2013/10/02/unincauto-madagascar/;
http://twbiblio.wordpre
ss.com/2013/10/02/ma
dagascar-di-mariusivaskevicius/;
http://drammaturgia.fu
press.net/recensioni/rec
ensione2.php?id=5588.
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5. Personalinė
dailininko Stasio
Eidrigevičiaus darbų
paroda „Stasys
Eidrigevičius:
pastelės“
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
Lietuvos Respublikos
ambasada Italijoje

Roma, „Biblioteca
Angelica“ galerija.
Parodos atidarymas
spalio 8 d.
Paroda veikė iki spalio
22 d.

Dailininkas Stasys
Eidrigevičius

Romoje pirmosios viešosios
bibliotekos Europoje
„Biblioteca Angelica“,
įkurtos 1604 metais
augustijonų vyskupo Angelo
Roccos, galerijoje buvo
atidaryta personalinė žymaus
lietuvių dailininko Stasio
Eidrigevičiaus darbų paroda
„Stasys Eidrigevičius:
pastelės“.
Parodos darbų ekspozicijos
pagrindą sudarė 1995 metais
dailininko Romoje
tarptautinio šiuolaikinės
muzikos festivalio
„Pokalbiai tarp muzikos ir
tapybos“ („Conversazione
fra Musica e Pittura“) metu
sukurtos pastelės bei kaukės.
Stasio Eidrigevičiaus darbų
paroda Romoje surengta
Lietuvos Pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai
proga. Ši paroda - unikali
proga pamatyti ilgus metus
Italijoje privačiose
kolekcijose saugomus ir
viešai neeksponuotus Stasio
Eidrigevičiaus darbus, kurie
šiai parodai buvo ieškomi
trejus metus.

Parodos atidaryme
dalyvavo apie 80
asmenų. Parodą per
visą ekspozicijos
laikotarpį aplankė
apie 500 asmenų.

Informacija skelbta
Lietuvos
žiniasklaidoje:
http://www.bernardin
ai.lt/straipsnis/201310-10-romojeatidaryta-dailininkostasio-eidrigeviciausdarbu-paroda/108509;
http://faktai.lt/pasaulis/
emigrantai/romojeatidaryta-dailininkostasio-eidrigeviciauspersonaline-darbuparoda/;
http://www.pilotas.lt/i
ndex.php/lt/pulsas/item
/2682-bibliotecaangelicapristato/stasyseidrigevi%C4%8Diuspastel%C4%97s;
Italijos institucijų bei
žiniasklaidos
puslapiuose:
http://www.bibliotecaa
ngelica.beniculturali.i
t/index.php?it/208/arch
ivio-eventi/73/pastelli1990-1996;
http://www.tuttoqui.it/
node/26885;
http://download.repub
blica.it/pdf/2013/trovar
oma/arte/03102013.pdf
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6. Lietuvos
dokumentinių filmų
programa „Kino
inkliuzai“ Turine
Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
bendradarbiaujant su
Italijos nacionaliniu
kino muziejumi

Turinas, nacionalinio
kino muziejaus kino
teatro „Massimo“ salė,
spalio 23 d.

Grazia Paganelli,
Italijos nacionalinio
kino muziejaus
darbuotoja, Gintė
Žulytė, VšĮ „Meno
avilys“ darbuotoja

Lietuvių dokumentinio kino
aukso fondo populiarinimas.
Filmų programa „Kino
inkliuzai“ buvo specialiai
parengta Lietuvos
pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai proga. Ją
parengė VšĮ „Meno avilys“,
bendradarbiaudama su
Lietuvos Respublikos
Kultūros bei Užsienio
reikalų ministerijomis.
Filmų programą sudaro
restauruoti žymiausių
Lietuvos dokumentinio kino
kūrėjų filmai – Roberto
Verbos „Senis ir žemė“
(1965) bei „Šimtamečių
godos“ (1969), Almanto
Grikevičiaus „Laikas eina
per miestą“ (1966), Henriko
Šablevičiaus „Kelionė ūkų
lankomis“ (1973), Arūno
Matelio „Dešimt minučių
prieš Ikaro skrydį“ (1990),
Audriaus Stonio „Neregių
žemė“ (1992), Algimanto
Maceinos „Juoda dėžė“
(1994).

Filmų
demonstravime
dalyvavo apie 70
asmenų.

Informacija skelba
Italijos nacionalinio
kino muziejaus
internetinėje sveiatinėje
bei naujienlaikraštyje:
http://www.museocine
ma.it/news.php?id=12
07
Informacija skelbta:
http://www.eu2013.lt/e
n/events/cinematicinclusions-in-thenational-museum-ofcinema-in-turin
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7. Pianisto
Gabrieliaus Aleknos
rečitalis

Roma, Lenkų instituto
salė, spalio 30 d.

Pianistas Gabrielius
Alekna,
J.E.Ambasadorė
prie Šventojo Sosto
Irena Vaišvilaitė,
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje Irma
Šimanskytė

Tai jaunosios kartos lietuvių
pianisto bei lietuvių
kompozitoriaus kūrinių
populiarinimas. Koncerto
programoje – lietuvių
kompozitoriaus Vytauto
Bacevičiaus bei jo sesers –
lenkų kompozitorės
Grażynos Bacewicz kūriniai,
kurie gretinami su klasikos
aukso fondui priklausančiais
Ludwigo van Beethoveno,
Gabrielio Fauré, Franzo
Liszto kūriniais.

Salė, talpinanti 115
asmenų, buvo pilna.

Informacija skelbta
Lenkų instituto Romoje
svetainėje bei
naujienlaikraštyje:
(http://www.istitutopol
acco.it/index.php?mod
=2&app=462&c_mont
h=10&c_year=2013).

Paestumas, lapkričio
14–17 d.

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje Irma
Šimanskytė

Šiais metais Lietuva šiame
forume dayvavo jau
ketvirtąjį kartą. Forumas 3
kvadr. metrų stendo plotą
suteikia nemokamai.
Forumo tikslas – plėtoti
archeologinį turizmą,
apsaugoti žmonių paveldą,
įtraukiant į tai kuo platesnę
tarptautinę bendruomenę.
Lietuvos Respublikos
ambasada Italijos
Respublikoje Lietuvos
stende pristatė medžiagą
apie Lietuvos kultūrą,
archeologinį paveldą,
istoriją, turizmo galimybes,
akcentavo Lietuvą kaip
gintaro kraštą.

Per keturias forumo
dienas jį aplankė
apie 18 000
asmenų.

Informacija skelbta
Lietuvos
žiniasklaidoje:
http://www.turizmove
rslas.lt/index.php?m_i
d=18064&i_id=2&pub
_id=51170;

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
ambasada prie Šventojo
Sosto ir Lietuvos
Respublikos kultūros
atašė Italijoje

8. XVI-asis
tarptautinis
Viduržemio jūros
archeologinio turizmo
forumas
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje
ir Lietuvos
Respublikos ambasada
Italijoje
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9. Jaunųjų Lietuvos
talentų koncertas
L’Aquiloje
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
ambasada Italijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
VšĮ „Musica Vitale“,
asociacija „L’Aquila
Siamo Noi“
Renginio globėjai:
Popiežiškoji lietuvių
Šv. Kazimiero kolegija
Romoje
Renginio partneriai:
Vilniaus paveikslų
galerija Chodkevičių
rūmai

Gruodžio 4 d.;
L’Aquilos miesto
koncertų salė
„Auditorium del Parco
del Castello“

Jaunieji muzikantai:
Mangirdas
Janušaitis
(fortepijonas) iš
Kauno J. Naujalio
muzikos
gimnazijos, Kamilė
Zaveckaitė
(fortepijonas) iš
Nacionalinės M. K.
Čiurlionio menų
mokyklos, Ilona
Pliavgo (sopranas)
ir fortepijoninis
trio „Trio Vitale“
Laurynas Duoba
(obojus),
Mantvydas
Baltrukėnas
(fagotas) ir Roberta
Daugėlaitė
(fortepijonas) iš
Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos

Koncerto tikslas supažindinti italų muzikos
mylėtojus su lietuvių
kompozitorių kūryba bei
giliomis Lietuvos
muzikinėmis tradicijomis,
išugdžiusiomis ne vieną
pasaulinio garso muzikantą.
Tarptautinio jaunimo
muzikos festivalio koncerto
uždarymo dalyviai yra IIIojo Tarptautinio
jaunimo muzikos festivaliokonkurso „Su muzika per
Europą“ (Lietuva-Italija
2013), vykusio Vilniuje,
Grand Prix ir pirmų vietų
laureatai, atrinkti
tarptautinės komisijos, kurią
sudaro pripažinti Lietuvos ir
Italijos profesoriai ir
atlikėjai. Tai išskirtinė
galimybė jauniesiems
atlikėjams geriau atskleisti
savo talentą ir meilę muzikai
tarptautinėse koncertų salėse
bei paskatinimas toliau
tobulėti.

L’Aquilos miesto
koncertų salė,
talpinanti 200
žmonių, buvo pilna.

Informacija skelbta
Italijos žiniasklaidoje:
http://ilcapoluogo.glob
alist.it/Detail_News_D
isplay?ID=92323&type
b=0&Concerto-diNatale-per-L-Aquila;
http://ilcapoluogo.glob
alist.it/Detail_News_D
isplay?ID=92493&type
b=0&La-lituaniasuona-per-L-Aquila;
http://ilcapoluogo.glob
alist.it/Detail_News_D
isplay?ID=90362&type
b=0&Da-L-Aquila-aVilnius-tuffo-in-unaltra-dimensione;
https://itit.facebook.com/banc
adellaquila;
http://ilcentro.gelocal.i
t/laquila/cronaca/2013/
12/03/news/concertodi-natale-coi-musicistilituani-1.8232945;
http://www.aquilatv.it/
news/10765-concertodi-natale-per-l-aquiladei-giovani-musicistilituani.html;
http://www.agica.it/blo
g/abruzzo/2013/12/laq
uila-concerto-di-nataleper-laquila-deigiovani-musicistilituani-il-4-dicembre/;
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http://www.laquilablo
g.it/laquila-siamo-noiconcerto-di-natale-il-4dicembreallauditorium-delparco/40729-1201/;

10. Jaunųjų Lietuvos
talentų koncertas
Romoje
Organizatoriai:,
Lietuvos Respublikos
ambasada Italijoje,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
VšĮ „Musica Vitale“
Renginio globėjai:
Popiežiškoji lietuvių
Šv. Kazimiero kolegija
Romoje

Renginio partneriai:
Vilniaus paveikslų
galerija Chodkevičių
rūmai

Gruodžio 5 d., Sala
Baldini, Roma

Jaunieji muzikantai:
Mangirdas
Janušaitis
(fortepijonas) iš
Kauno J. Naujalio
muzikos
gimnazijos, Kamilė
Zaveckaitė
(fortepijonas) iš
Nacionalinės M. K.
Čiurlionio menų
mokyklos, Ilona
Pliavgo (sopranas)
ir fortepijoninis
trio „Trio Vitale“
Laurynas Duoba
(obojus),
Mantvydas
Baltrukėnas
(fagotas) ir Roberta
Daugėlaitė
(fortepijonas) iš
Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos

Koncerto tikslas supažindinti italų muzikos
mylėtojus su lietuvių
kompozitorių kūryba bei
giliomis Lietuvos
muzikinėmis tradicijomis,
išugdžiusiomis ne vieną
pasaulinio garso muzikantą.
Tarptautinio jaunimo
muzikos festivalio koncerto
uždarymo dalyviai yra IIIojo Tarptautinio
jaunimo muzikos festivaliokonkurso „Su muzika per
Europą“ (Lietuva-Italija
2013), vykusio Vilniuje,
Grand Prix ir pirmų vietų
laureatai, atrinkti
tarptautinės komisijos, kurią
sudaro pripažinti Lietuvos ir
Italijos profesoriai ir
atlikėjai. Tai išskirtinė
galimybė jauniesiems
atlikėjams geriau atskleisti
savo talentą ir meilę muzikai
tarptautinėse koncertų salėse
bei paskatinimas toliau
tobulėti

Koncertų salė,
talpinanti 130
žmonių, buvo pilna

http://www.abruzzowe
b.it/contenuti/musicaconcerto-di-natale-perlaquila-lincanto-e-iltalento-dei-musicistilituani/534291-7/.
Informacija skelbta:
http://www.adamkiene
fondas.lt/Default.aspx?
Element=ViewArticle
&TopicID=54&Article
ID=895;
http://lietuve.lt/kultura/
jaunuju-lietuvostalentu-koncertaiitalijoje;
http://www.eu2013.lt/lt
/renginiai/lietuvosjaunuju-talentukoncertas-tarptautiniomuzikos-festivalio-sumuzika-per-europa-lestrade-deuropa-lietuvaitalija-laureatupasirodymai-laquila-irroma-.
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11.
1. Kęstučio
Kasparavičiaus
susitikimai su
Lombardijos regiono
pradinių mokyklų
vaikais
2. Leonido Donskio
susitikimai su
Lombardijos regiono
vidurinių mokyklų
vaikais
3. „Vittoria
Samarelli“ premijos
teikimas Kęstučiui
Kasparavičiui
4. Leonido Donskio
knygos “Mažasis
patirties žemėlapis”
pristatymas
5. Leidinio „Quaderni
del Premio Letterario
Giuseppe Acerbi.
Letteratura lituana“
pristatymas
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
Castel Goffredo miesto
savivaldybė ,
literatūros asociacija
„Premio Letterario
Giuseppe Acerbi“
Partneriai:
BĮ Tarptautinių
kultūros programų
centras,
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

Gruodžio 12 d., 13 d.
– Kęstučio
Kasparavičiaus
susitikimai su
Lombardijos regiono
pradinių mokyklų
vaikais;
Gruodžio 14 d. –
„Vittoria Samarelli“
premijos įteikimas
Kęstučiui
Kasparavičiui ir
leidinio „Quaderni del
Premio Letterario
Giuseppe Acerbi.
Letteratura lituana“
pristatymas, Castel
Goffredo miesto
savivaldybės salė bei
Lombardijos regiono
pradinės bei vidurinės
mokyklos

Iliustratorius ir
rašytojas Kęstutis
Kasparavičius,
filosofas,
akademikas
Leonidas Donskis,
vertėjas Pietro
U.Dini ir Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje Irma
Šimanskytė

Šiais metais Lombardijos
regiono miesto Castel
Goffredo savivaldybė kartu
su literatūros asociacija
„Premio Letterario Giuseppe
Acerbi“, bendradarbiaujant
su Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
literatūrines premijas skyrė
Lietuvos rašytojams. Šios
premijos kiekvienais metais
skiriamos skirtingų šalių
rašytojams. Premijoms buvo
pateikti trys lietuvių
rašytojai - kandidatai,
pretenduojantys gauti
„Giuseppe
Acerbi“ literatūros
premiją bei trys vaikų
literatūros rašytojai kandidatai, pretenduojantys
gauti „Vittoria Samarelli“
vaikų literatūros premiją.
Vaikų literatūros premijai
gauti buvo pristatytos šių
lietuvių autorių knygos:
Kęstučio
Kasparavičiaus „Braškių
diena: paslaptingos
istorijos“, Sigutės
Ach „Ambrozijus, Purkius
ir angelas“ ir Aurelijos
Čeredaitės „Tinginė ragana“.
Lietuvių autorių kūriniai
premijoms buvo atrinkti
bendradarbiaujant su
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutu.

Susitikimuose su
iliustratoriumi
Kęstučiu
Kasparavičiumi
dalyvavo 350
vaikų.
Susitikimuose su
Leoniu Donskio
dalyavo 250
mokinių.
„Vittoria Samarelli“
premijos teikime
Kęstučiui
Kasparavičiui bei
leidinio „Quaderni
del Premio
Letterario Giuseppe
Acerbi. Letteratura
lituana“ pristatyme
dalyvavo apie 150
asmenų.

Informacija Italijos
žiniasklaidoje:
„Letteratura lituana:
incontro ravvicinato al
Premio Acerbi“
(„Gazzetta di
Mantova“,
2013.12.14); „Castel
Goffredo: Il Premio
letterario internazionale
Giuseppe Acerbi 2013“
(„Il Gazzettino nuovo“.
Settimanale
d’informazione dal
1987. 2013.12.12).
http://rassegnastampa.
unipi.it/rassegna/archi
vio/2013/12/13SIO501
0.PDF;
http://gazzettadimanto
va.gelocal.it/cronaca/2
013/12/14/news/letterat
ura-lituana-incontroravvicinato-al-premioacerbi-1.8304258;
http://gazzettadimanto
va.gelocal.it/cronaca/2
013/12/12/news/ivincitori-lituani-dellacerbi-sarannofesteggiati-dagliscolari-1.8291193;
http://www.ilgazzettin
onuovo.it/articoli/17dicembre/12358-castelgoffredo-premioletterariointernazionalegiuseppe-acerbi.html;
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Vaikų literatūros „Vittoria
Samarelli“ premijos laureatu
buvo paskelbtas Kęstutis
Kasparavičius.
Premijų Lietuvos rašytojams
įteikimą taip pat lydėjo
leidinys italų kalba „Premio
Letterario Giuseppe Acerbi.
Letteratura lituana“, skirtas
lietuvių kultūrai, kuriame
yra išspausdinti pagrindines
lietuvių kultūros asmenybes
bei procesus reflektuojantys
straipsniai bei lietuvių
rašytojų kūrinių ištraukos.
„Quaderni del Premio
Letterario Giuseppe Acerbi.
Letteratura Lituana“ pirmą
kartą italų kalba
publikuojama Kristijono
Donelaičio poemos „Metų“
dalis „Pavasario
linksmybės“ bei Giedros
Radvilavičiūtės į italų kalbą
išversta esė „Šiąnakt aš
miegosiu prie sienos“ iš to
paties pavadinimo rinkinio.
Leidinyje taip pat
spausdinami lietuvių autorių
Dariaus Kuolio, Leonido
Donskio, Irenos Vaišvilaitės,
Giedrės Jankevičiūtės,
Rimanto Kmitos, Jūratės
Sprindytės, Giedriaus
Subačiaus, Aušros
Pažėraitės bei italų autorių
Pietro U. Dini, Adriano
Cerri, Giorgio Colombo,
Irene Ros, Giacomo Ferrari,
Claudio Strinati, Grazia
Paganelli, Claudio Carpini
straipsniai apie žymiausiais
Lietuvos kultūros
asmenybes, kultūros ryšius
tarp Italijos ir Lietuvos bei
išsamiai pristatomi

http://www.wuz.it/libr
o/Quaderni-delpremio/0/97888974697
59.html.
Informacija Lietuvos
žiniasklaidoje:
http://lzinios.lt/lzinios/
Kultura-irpramogos/pagerbtasitalijoje/169854;
http://www.bernardin
ai.lt/straipsnis/201312-17-rasytojui-iriliustratoriui-kkasparaviciuilombardijos-regionovaiku-literaturospremija/111704;
http://www.lzs.lt/lt/nau
jienos/uzsienio_naujien
os/kestuciui_kasparavi
ciui_skirta_lombardijos
_regiono_vittoria_sama
relli_vaiku_literaturos_
premija.html;
http://pranesimai.elta.l
t/news/public_view/62
609;
http://www.lrytas.lt/1387279545138656276
0-italijojera%C5%A1ytojas-kkasparavi%C4%8Diuspeln%C4%97vaik%C5%B3literat%C5%ABrospremij%C4%85.htm?ut
m_source=rss&utm_m
edium=rss&utm_camp
aign=rss#.UrN8pI0zm
CQ;
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Lombardijos regiono
literatūrinės premijos
„Giuseppe Acerbi“ už
grožinės literatūros kūrinius
laureatai – Icchokas Meras,
Sigitas Parulskis, Laura
Sintija Černiauskaitė,
premijos už ne grožinės
literatūros kūrinius laureatas
Leonidas Donskis bei vaikų
literatūros premijos „Vittoria
Samarelli“ laureatas Kęstutis
Kasparavičius.

12. „Globalios
Lietuvos programos“
įgyvendinimas:
iliustratoriaus ir
rašytojo Kęstučio
Kasparavičiaus
kūrybinės dirbtuvėlės
su Romos lietuvių
bendruomenės vaikais

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Italijoje,
Lietuvos Respublikos
ambasada Italijoje

Gruodžio 15 d.
Popiežiškoji lietuvių
Šv. Kazimiero kolegija
Romoje

Iliustratorius
Kęstutis
Kasparavičius,
Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje Irma
Šimanskytė

Šį leidybinį projektą
įgyvendino Lietuvos
Respublikos kultūros atašė
Italijoje, bendradarbiadama
su BĮ Tarptautinių kultūros
programų centru bei
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutu. Visas
šis projektas yra skirtas
Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai
2013 m. progai.
Pačių jauniausiųjų Romos
lietuvių bendruomenės narių
skatinimas skaityti lietuvių
autorių knygas, supažindimas su knygos
atsiradimo procesu bei
mažųjų kūrybingumo
skatinimas.

Kūrybinėse
dirbtuvėlėse
dalyvavo 15
Romos lietuvių
bendruomenės
vaikų - lietuvių
mokyklėlės
„Bitutė“ mokinių.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos,
Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų
ministerijos bei
Lietuvos Respublikos
ambasados Italijoje
internetinėse
svetainėse.
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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
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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1. Deimanto
Narkevičiaus darbų
paroda „Nuo
pradžių“

Florencijos
muziejus „Marino
Marini“

Florencija,
muziejus
„Marino
Marini“,
rugsėjo 21 d.
– lapkričio
23 d.

Menininkas
Deimantas
Narkevičius

Florencijos muziejuje
„Marino Marini“ buvo
eksponuojama personalinė
Deimanto Narkevičiaus
darbų paroda „Nuo
pradžių“ („Da capo“).
Parodą sudarė menininko
garso instaliacijos, video
darbai, skulptūros bei du
nauji muziejaus užsakymu
šiai parodai sukurti meno
kūriniai – garso
instaliacijos „Matching the
TU 144“ ir „Da capo“
(„Nuo pradžių“). Parodos
kuratoriai Alberto
Salvadori ir Andrea
Viliani.
Menininkas Deimantas
Narkevičius - labiausiai
Italijoje eksponuojamas
Lietuvos šiuolaikinio meno
atstovas.

D.
Narkevičiaus
parodą
aplankė apie
500 asmenų.

Informacija skelbta
Italijos žiniasklaidoje:
http://moussemagazine.
it/dnarkeviciusmarinomarini/;
http://www.amaci.org/e
venti-musei/deimantasnarkevicius;
http://www.arte.it/calen
darioarte/firenze/mostradeimantas-narkevi-iusda-capo-4998;
http://firenze.zero.eu/2
013/09/27/deimantasnarkevicius-da-capo-2/;
http://www.museomari
nomarini.it/section.php
?page=esposizioni&sez
ione=113;
http://www.davisefranc
eschini.it/?p=5272;
http://julietartmagazine
.com/en/events/dacapo-deimantasnarkevicius/;
http://www.lastampa.it/
2013/09/20/cultura/arte
/deimantas-narkeviiusda-caposKYVAdRMjFCl4tsXu
TC8vI/pagina.html;
http://www.bobobo.it/fi
renze/eventi/deimantas
-narkevicius---da-capoe21038#.Urcgmo0zmC
Q;
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http://atpdiary.com/exh
ibit/deimantasnarkevicius/;
http://www.firenzeturis
mo.it/eventi-emostre/ricerca/schedadettaglioeventi.html?table=even
ti_items&pk=eve_id&r
owid=34525&preview
=;
http://www.artribune.c
om/2013/11/intervistaad-andrea-viliani-ilsenso-della-storia-perdeimantasnarkevicius/;
http://vimeo.com/7919
8576.

25
2. Lietuvos menininkų
pristatymas VI-ajame
Florencijos meno
filmų festivalyje „Lo
schermo dell‘Arte
Film Festival“

Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje,
bendradarbiaujant
su Florencijos
meno filmų
festivaliu

Florencija,
lapkričio 12
– 17 d.

Menininkai:
Deimantas
Narkevičius ir
Akvilė Anglickaitė

Florencijos festivalyje šiais
metais ypatingas dėmesys
buvo skiriamas Lietuvos
menininkams. Festivalio
programoje – Deimanto
Narkevičiaus filmų
retrospektyva, festivalio
metu vykstančiose
kūrybinėse dirbtuvėse
dalyvavo Akvilė
Anglickaitė, o Eglė
Budvytytė – buvo viena iš
kandidačių Florencijos
meno filmų festivalio
apdovanojimui gauti.
Florencijos muziejuje
„Marino Marini“ vyko D.
Narkevičiaus paskaita, po
kurios sekė jo filmų
demonstravimas kino
teatre „Odeon“. Buvo
rodomi šie menininko
filmai: „Aplankant Soliarį“
(„Revisiting Solaris,
2007), „Gyvenimo
vaidmuo“ („The Role of a
Lifetime, 2003), „Kartą
XX amžiuje“ („Once in the
XX Century“, 2004),
„Neveikiantis efektas“
(„The Dud Effect“, 2008),
„Draudžiami jausmai“
(Restricted Sensation,
2011).

Kino teatras
„Odeon“
filmų
demonstavim
o metu buvo
gausiai
lankomas.
Teatras
talpina apie
100 asmenų.

Informacija Italijos
žiniasklaidoje:
http://247.libero.it/dse
arch/akvile+anglickaite
/;
http://met.provincia.fi.
it/news.aspx?n=158673
;
http://www.bobobo.it/f
irenze/eventi/loschermo-dell-artepresenta-visioscreening-programe77107#.Urcj_Y0zmC
Q;
http://www.milanopre
ss.it/cinema.htm;
http://eventi.saimicado
ve.it/Toscana/firenze/e
venti_firenze/manifesta
zioni_firenze/lo_scher
mo_dell%27arte_film_
festival_2012.html;
Informacija Lietuvos
žiniasklaidoje:
http://www.lzs.lt/lt/nau
jienos/uzsienio_naujien
os/archive/florencijoje_
pristatomas_lietuvos_si
uolaikinis_menas.html;
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Florencijos meno filmų
festivalyje šiais metais tarp
10-ies kandidatų jau
ketvirtąjį kartą teikiamam
Italijos apdovanojimui
jauniems iki 35-erių metų
menininkams buvo ir
Lietuvos menininkė Eglė
Budvytytė. Menininkai iš
viso pasaulio šiam Italijos
apdovanojimui buvo
atrinkti bendradarbiaujant
su penkiais kuratoriais –
Raimundu Malašausku,
Hila Peleg, Sarah Perks,
Khaled Ramadan ir Filipa
Ramos. Apdovanojimo
vertė - 10 tūkst. eurų.
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3. Jaunosios
muzikantės Monikos
Retkutės dalyvavimas
„Pasaulio jaunimo
orkestro“ veikloje ir
„Pasaulio jaunimo
orkestro“ koncertas

„Pasaulio jaunimo
orkestras“,
bendradarbiaujant
su Lietuvos
Respublikos
kultūros atašė
Italijoje

Roma,
„Auditorium
Parco della
Musica“ salė
„Sinopoli“,
lapkričio 24
d. koncertas,
lapkričio 2123 d. –
kūrybinės
dirbtuvės.

Smuikininkė
Monika Retkutė

Romoje vyko „Pasaulio
jaunimo orkestro“ („World
Youth Orchestra“)
koncertas „Garsai ateičiai“
(„Suoni per il futuro“),
kurio sudėtyje šiais metais
grojo jauna Lietuvos
smuikininkė Monika
Retkutė.
„Pasaulio jaunimo
orkestrą“ 2001 metais
įkūrė Italijos kultūros
asociacija
„MusicaEuropa“. Nuo pat
jo įkūrimo jam vadovauja
maestro Damiano
Giuranna. Orkestras 2003
m. buvo tapęs UNICEF
geros valios
ambasadoriumi ir buvo
apdovanotas Italijos
Respublikos prezidento
medaliu bei sidabrine
plokštele. Orkestro
sudėtyje groja jauni
muzikantai iš viso
pasaulio. „Pasaulio
jaunimo orkestro“
programoje ne tik
tarptautiniai koncertai, bet
ir meistriškumo klasės,
kurias veda aukšto lygio
muzikos profesionalai. Šis
orkestras bendradarbiauja
su pačiomis
svarbiausiomis muzikos
institucijomis tiek Italijoje,
tiek kitose šalyse bei
koncertuoja įvairiuose
prestižiniuose Italijos ir
kitų šalių muzikos
festivaliuose.

1133 vietų
talpinanti
koncertų salė
buvo
apypilnė.

Informacija Lietuvos
žiniasklaidoje:
http://lzinios.lt/lzinios/
Kultura-irpramogos/su-pasaulioorkestru-irlietuvaite/168231;
http://www.forex.lt/ind
ex.php/visuomene/kult
ura/item/13848-supasaulio-orkestru-irlietuvait%C4%97.
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I.
Kita veikla (tarpininkavimas ieškant potencialių bendradarbiavimo partnerių; informacinės pažymos apie rezidavimo šalies iniciatyvas;
informacijos apie gerąją praktiką įvairiose kultūros srityse kaupimas ir sisteminimas; analitinių planavimo dokumentų, pozicijų, aktualių siūlymų
rengimas ir pristatymas; aukšto lygio susitikimai su rezidavimo šalies valstybės pareigūnais, ES institucijų pareigūnais, kultūros institucijų
vadovybe; organizuoti ir/ar koordinuoti vadovybės vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); organizuoti ir / ar koordinuoti reziduojamos
šalies žiniasklaidos atstovų, kultūros operatorių vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); su tęstiniu bendradarbiavimu susijusios veiklos
(stipendijos, rezidencijos, mainai, ilgalaikiai projektai ir pan.); viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida; informacijos kaupimas apie Lietuvai
reikšmingą kultūros paveldą rezidavimo šalyje (šalyse), paveldo sugrąžinimo į Lietuvą projektų įgyvendinimas; Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros darbai; kultūros turizmo produktų sklaida; rezidavimo šalyje Lietuvos kultūrai
nusipelniusių asmenų pristatymas apdovanojimams; pasisakymai ir pranešimai susitikimuose, renginiuose ir konferencijose; interviu žiniasklaidai;
leidybos projektai; edukaciniai projektai; Lietuvos kultūros informacijos centrų kūrimas ir stiprinimas (aukštosios mokyklos, bibliotekos ir kt.) ir
kita).
Viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida:
Organizuotos radijo laidos Europos Komisijos atstovybės Italijoje radijo stotyje:
Radijo laida kartu su J.E. Ambasadore prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaite, 2013 m. liepos 18 d. (http://ec.europa.eu/italia/studio_europa/un-libroper-europa/20130718_it.htm; http://new.scambieuropei.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3961:viaggio-in-mondisconosciuti&catid=35:narrativa&Itemid=68#.UrXYYo0zmCQ);
Radijo laida kartu su vaikų knygų iliustratoriumi bei rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi, 2013 m. gruodžio 17 d.
Dalyvauta spaudos konferencijoje atidarant Petro Repšio grafikos darbų parodą Bolonijoje rugsėjo 10 d.
Rezidavimo šalyje Lietuvos kultūrai nusipelniusių asmenų pristatymas apdovanojimams:
Lietuvos rašytojų pristatymas premijoms „Premio Letterario Giuseppe Acerbi“ bei vaikų literatūros rašytojų pristatymas „Vittoria Samarelli“ premijai.
Pasisakymai ir pranešimai susitikimuose, renginiuose ir konferencijose:
Buvo pasisakyta šiuose 2013 m. antrąjį pusmetį vykusiuose Lietuvos kultūros renginiuose:
Lietuvos rašytojų Lombardijos regiono literatūros premijoms „Giuseppe Acerbi“ teikime liepos 6 d. Castel Goffredo bei vaikų literatūros premijos
„Vittoria Samarelli“ teikime Kęstučiui Kasparavičiui gruodžio 14 d.;
Petro Repšio grafikos darbų parodos „Iliustruoti užrašai“ Bolonijoje atidarymo metu rugsėjo 10 d.
Dalyvauta Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai skirto leidinio „Semestre Europeo“ pristatyme Europos Komisijos atstovybėje Italijoje
(http://www.gangemi.com/dett_news.php?id_news=1177; https://www.evensi.com/presentazione-semestre-europeo-n1-anno-4-spazio-europarappresentanza-italiana-presso-la-commissione-europea/108437115; http://gonnado.com/en/presentazione-semestre-europeo-n1-anno-4-57d7f1f8/).
Interviu žiniasklaidai:
Interviu L’Aquilos televizijai Jaunųjų Lietuvos talentų koncerto L’Aquiloje proga gruodžio 4 d. (http://www.aqbox.tv/f14-qtg-giorno). Interviu
Lietuvos radijo laidai „Kultūros savaitė“ (http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1009044029/kulturos_savaite_2013-12-14_09_03).
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Leidybiniai projektai:
Italijos teatro žurnalas „Hystrio“
Italijos teatro žurnale „Hystrio“ buvo parengta bei išspausdinta išsami Lietuvos teatro apžvalga. Žurnale išspausdinti lietuvių autorių Elonos
Bajorinienės, Ramunės Balevičiūtės, Giedrės Kabašinskienės, Audronio Liugos, Ramunės Marcinkevičiūtės, Daivos Šabasevičienės, Helmuto
Šabasevičiaus, Andriaus Jevsejevo, Tomos Gudelytės bei italų autorių Lauros Bevione, Stefano Moretti, Stefanios Bevilacqua ir Roberto Canziani
straipsniai apie Lietuvos teatrą, pagrindines Lietuvos teatro asmenybes, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vaidmenį ugdant Lietuvos teatro
mokyklą.
„Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi. Letteratura lituana“ leidinys italų kalba
Šis leidinys yra skirtas lietuvių kultūrai, kuriame yra išspausdinti pagrindines lietuvių kultūros asmenybes bei procesus reflektuojantys straipsniai bei
lietuvių rašytojų kūrinių ištraukos. Šiame leidinyje pirmą kartą italų kalba publikuojama Kristijono Donelaičio poemos „Metų“ dalis „Pavasario
linksmybės“ bei Giedros Radvilavičiūtės į italų kalbą išversta esė „Šiąnakt aš miegosiu prie sienos“ iš to paties pavadinimo rinkinio. Leidinyje taip pat
spausdinami lietuvių autorių Dariaus Kuolio, Leonido Donskio, Irenos Vaišvilaitės, Giedrės Jankevičiūtės, Rimanto Kmitos, Jūratės Sprindytės,
Giedriaus Subačiaus, Aušros Pažėraitės bei italų autorių Pietro U. Dini, Adriano Cerri, Giorgio Colombo, Irene Ros, Giacomo Ferrari, Claudio Strinati,
Grazia Paganelli, Claudio Carpini straipsniai apie žymiausiais Lietuvos kultūros asmenybes, kultūros ryšius tarp Italijos ir Lietuvos bei išsamiai
pristatomi Lombardijos regiono literatūrinės premijos „Giuseppe Acerbi“ už grožinės literatūros kūrinius laureatai – Icchokas Meras, Sigitas Parulskis,
Laura Sintija Černiauskaitė, premijos už ne grožinės literatūros kūrinius laureatas Leonidas Donskis bei vaikų literatūros premijos „Vittoria Samarelli“
laureatas Kęstutis Kasparavičius.
II.
Kultūros atašė sudaryta veiklos kontaktų suvestinė (teikiama viešai prieinama informacija tik elektroniniu būdu kaip priedas prie ataskaitos)
Projektų partnerių, bendradarbių, išeivijos kultūros ir meno veikėjų duomenų bazė rezidavimo šalyje (šalyse) (vardas, pavardė, organizacija /
veiklos sritis, pareigos, kontaktiniai duomenys)
III.

Pastabos ir pasiūlymai

__________________
(parašas)

___Irma Šimanskytė___________
(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.

