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2014 m.
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.
Per šių metų antrą pusmetį Prancūzijos kultūros politikoje įvyko daug svarbių ir reikšmingų pokyčių.
Rugpjūčio mėnesį buvo patvirtinta naujoji Prancūzijos Respublikos Vyriausybė po netikėto buvusios Vyriausybės atsistatydinimo. Ministro
pirmininko M.Valls Prezidentui pristatytoje naujos sudėties paritetinėje Vyriausybėje išliko 16 ministrų (po 8 vyrus ir moteris), o jų tarpe - keletas
esminių pasikeitimų , tarp kurių ir naujosios kultūros ir komunikacijos ministrės Fleur Pellerin paskyrimas vietoje ankstesnės ministrės Aurélie
Filippetti, kuri taip pat netikėtai išplatino viešą pareiškimą pareikšdama, kad nebenori tęsti darbo naujai formuojamoje Vyriausybėje ministrės
pareigose motyvuodama savo apsisprendimą tam tikru nusivylimu dėl mažėjančio finansavimo kultūrai bei “kairiųjų” politikos vertybių, kurioms ji ir
toliau norėtų likti ištikima, neigiamų poslinkių.
Fleur Pellerin, g. 1973 m., ankstesnėje vyriausybėje buvo valstybės sekretorė, atsakinga už prancūzų užsienio prekybos bei turizmo skatinimo
politiką. Naujoji kultūros ministrė yra azijietiškos kilmės, gimusi Seule, Pietų Korėjoje, tačiau 6 mėnesių ją įvaikino prancūzų šeima, ir nuo to laiko ji
gyveno ir mokėsi Prancūzijoje. Čia įgijo puikų išsilavinimą prestižinėse Prancūzijos aukštojo mokslo institucijose: Aukštojoje komercijos mokykloje,
Politinių mokslų institute Paryžiuje Science Po, kur studijavo viešąjį administravimą bei Aukštojoje administracijos mokykloje ENA. Politinę veiklą
pradėjo 2002 m., įsiliedama į Lionelio Žiospeno komandą. 2012 m. buvo paskirta atsakingąja deleguota Inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos
ministre. Nuo 2013 m. rūpinasi prancūziško skaitmeninės ekonomikos sektotriaus sklaida užsienyje, bei pradeda iniciatyvą “French Tech”, skatinančią
ir remiančią jaunuosius prancūzų verslininkus, dirbančius skaitmeninės politikos srityje. Iniciatyvai skiriama 215 mln. eurų. Dėl politinės
konfrontacijos Vyriausybėje (kilus nesutarimams del Dailymotion pardavimo Yahoo bei SFR Vivendi), 2014 m. ji praranda ministrės pareigas, tačiau
2014 m. balandžio 9 d. M. Valso Vyriausybėje paskiriama valstybės sekretore, atsakinga už prancūzų turizmo bei komercijos sklaidą užsienyje.
Daugelis gana pozityviai vertina naująjį ministrės paskyrimą ir pabrėžiama, kad viena svarbiausių užduočių ministrės veikloje bus padėti nacionalinio
audiovizualinio sektoriaus produkcijai bei atstovams vis stiprėjančioje konkurencinėje kovoje su amerikietiškų kompanijų tokių kaip Google, Amazon,
Netflix, kurių filialai įsteigti užsienyje, veikla bei veržimusi į prancūzų skaitmeninę rinką.
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Naujoji kultūros ministrė Fleur Pellerin savo pirmuosiuose interviu spaudai įvardijo savo būsimą misiją kaip “nuoširdžiai dirbti kovojant su
šiandieniniais iššūkiais, su kuriais susiduria tradicinis prancūzų kultūros modelis bei siekti prancūzų kultūros išimties (l’exception culturelle
francaise) politikos modernizavimo skaitmeninės politikos kontekste. “
Spalio mėn. kultūros ministrė Prancūzijos nacionalinės asamblėjos kultūros reikalų komisijai pristatė savo veiklos planą ir prioritetus. Kaip
vieną svarbiausių prioritetų ministrė įvardijo kultūros prieinamumo skatinimą ypatingą dėmesį kreipiant į jaunimą ir ateities kartas, taip pat ieškant
naujų kultūros prieigos formų. Antras prioritetas yra stiprinti ir skatinti prancūzų kultūros ir meno raišką “l’excellence française“. Trečias prioritetas –
remti naujos kartos kūrėjus ir naujas kūrybos formas.
Naujų kultūros prieigos formų paieška yra svarbus ministrės politinis prioritetas. 2015 metų biudžete numatyta 7 mlrd. Eurų, iš kurių 40, 7 mln.
planuojama skirti kultūros prieinamumo skatinimui ir tai yra 6,5 proc. daugiau nei pernai metais. Kultūros prienamumas suvokiamas ne tik kaip
“fizinė priegos”užtikrinimas, bet ir kultūrinio išprusimo bei poreikio domėtis kultūra vystymas. Pirmiausia ministrė pažadėjo ypatingą dėmesį skirti
kultūriniam švietimui. Yra sukurta speciali programa « Education artistique culturelle », pagal tai, remiantis įstatymu, į mokyklų programas
privaloma įtraukti kultūrinio švietimo dalykus. Didžiosios kultūros įstaigos bus įpareigotos savo veikloje numatyti atskirą priemonę « education
artistique » bei sukurti tam tikrus projektus vaikų ir jaunimo meninėms praktikoms, jų kultūrinio švietimo vystymui. Pvz. Luvro muziejus ketina
Richelieu flangą skirti vaikų kūrybinėms dirbtuvėms ir kitoms meninio ugdymo programoms. Kultūros ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartį
su Švietimo ministerija dėl meninio vaikų ugdymo.
Ministrė taip pat pabrėžė būtinybę ieškoti naujų meninio ugdymo formų atsižvelgiant į naujų technologijų, skaitmeninimo eros iššūkius.
Planuojama kultūrinio turinio pasiūlą integruoti į video žaidimus ir kitas jaunimo mėgstamas ir vartojamas naujų technologijų priemones. Prancūzų
video žaidimas Just Dance pernai metais buvo pripažintas geriausiu pasaulyje. Skaitmeninimas- tai ne tik priemonė kultūros sklaidai, bet taip pat nauja
kultūros forma, modelis, priemonė kūrybos procesui.
Spalio mėn. kultūros ministrė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Radio France dėl kultūrinio ir meninio jaunimo ugdymo. Prancūzų radijas
planuoja naudoti savo turimą įvairią archyvinę kultūrinę medžiagą jaunimo ir vaikų meninio skonio ugdymui bei edukacijai, bus kuriamos specialios
literatūrinės laidos, teatro pjesių skaitymai ir t.t.
Kita svarbi kultūros politikos kryptis - kūrybinių industrijų eksportas. Bus siekiama toliau skatinti, plėsti kino gamybą, eksportą, literatūros
sklaidą. Prancūzijos kultūros stiprybė-literatūra (15 Nobelio premijos laureatų), muzika, kinas. Prancūzija priėmė kvietimą 2017 m. tapti Frankfurto
knygų mugės garbės viešnia. Ministrė taip pat pažadėjo siekti, kad Prancūzijoje, kaip ir Vokietijoje ar Didžiojoje Britanijoje, labiau būtų žiūrima
vietinio kino produkcija, o ne amerikietiškoji. Parama bibiotekoms 2015 m. yra prioritetinis uždavinys. Taip pat svarbus dėmesys bus skiriamas savoir
faire eksportui. Prancūzija garsėja pasiekimais restauracijos, archeologijos, muziejų vadybos, kolekcijų, kultūros paveldo apsaugos srityse. Bus
skatinamas bendradarbiavimas šiose srityse su kitomis šalimis, gerosios patirties, praktikos perdavimas.
Dar viena sritis, į kurią bus orientuojama veikla - naujų kūrybos formų ir naujos kartos kūrėjų skatinimas. Kūrybiškumo ugdymas inovacijų
kontekste, dėmesys aukštosioms kultūros švietimo institucijoms. Prancūzijoje yra 101 aukštoji kultūros ir meninio ugdymo institucija, kur studijuoja
apie 300 000 studentų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas talentų ugdymai, tinkamų salygų jiems tobulėti sudarymui, o vėliau integruojant pagal
specialybę į darbo rinką.
Kiti probleminiai klausimai- teatro spektaklių darbuotojų apmokėjimo tvarkos reforma, naujo įstatymo dėl kūrybos ir kultūros paveldo
apsaugos rengimas.
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Biudžeto klausimai
Prancūzijos vyriausybės premjeras užtikrino, kad trejų metų laikotarpyje (iki 2018 m.) biudžetas kultūrai išliks stabilus ir nebus mažinamas.
2015 m. Prancūzijos biudžetas kultūrai -7 mlrd., netgi numatytas 0,3 % augimas lginant su pernai metais. Biudžeto planuojamas paskirstymas pagal
sritis: 2,7 miliardai eurų – kultūros sektoriui ir tyrimams, 4,3 milijardai –audiovizualiniam, medijų sektoriui ir kūrybinėms industrijoms. Biudžetas
atspindi vyriausybės požiūrį į kūrybinių industrijų sektoriaus plėtojimo svarbą.








Pagrindiniai įvykiai kultūros srityje per šių metų antrą pusmetį :
Suformuota kolekcija Luvro Abu Dabi muziejui, kuriam Luvro muziejus paskolins ekspozicijai 300 meno darbų iš savo kolekcijos pirmais
metais, o dar porą metų po 250 darbų. Paryžiaus Luvre vasarą buvo eksponuojama šios kolekcijos paroda. Muziejaus Abu Dabyje atidarymas
numatytas 2015 m. Naujo muziejaus pastatą projektavo prancūzų architektas Jean Nouvel, projekto vertė-83 mln. EUR.
Spalio mėn. Paryžiuje atsidarė unikalus architektūros šedevras, Luis Vuitton Fondo meno muziejus ir galerija. Projektas buvo pradėtas
įgyvendinti dar 2006 m., jis finansuotas privačiomis LVMH (Bernard Arnault) grupės lėšomis, bet egzistuos kaip ne pelno siekianti
organizacija, kurios pagrindinė veikla- kultūros ir meno sklaida. Projekto biudžetas- 143 mln. Eurų, architektas- Frank Gehry, kuris taip pat
suprojektavo Guhengeimo muziejų Bilbao mieste. Paryžiaus miestas, kuriam priklauso parkas, kuriame pastatytas statinys, po 55 metų, taps
šio unikalaus pastato šeimininku, muziejus pereis į miesto nuosavybę.
Po penkerių metų remonto, kainavusio apie 70 mln. eurų, atidarytas Picaso muziejus, kuris pastaruoju metu kėlė daug aistrų ir nesutarimų tarp
Prancūzijos kultūros ministerijos ir muziejaus vadovybės. Kultūros ministrė Aurellie Filippetti atleido ilgametę muziejaus direktorę ir paskyrė
naują vadovą Laurent Le Bon.
Pabaigta naujos Paryžiaus filharmonijos, jau dabar vadinamos Naujuoju muzikiniu Pompidou centru, statyba. Oficialus Filharmonijos
atidarymas- 2015 m. sausio 15 d. Paryžiaus orkestro, diriguojamo jo meno vadovo, esto Paavo Jarvi, koncertas su pianistu Lang Lang. Salė
talpins 2400 vietų, unikalus garsiojo prancūzų architekto Jean Nouvel kūrinys.
Dėl Lietuvos kultūros pristatymo strategijos

Prancūzija yra šalis, skirianti kultūrai ypatingą dėmesį ir svarbą, nuo seno garsėjanti savo kultūrinės išimties « l’exception culturelle » politikos
plėtojimu. Kultūrinė pasiūla Prancūzijoje yra milžiniška ir ypatingai aukšto meninio lygio bei kokybės. Atsižvelgiant į milžinišką kultūrinių renginių
kiekį, būtina turėti omenyje gana stiprią konkurencinę tarptautinę kultūrinę erdvę, kur norint integruoti Lietuvos menininkus ir jų kūrybą, būtina
kultūros pristatymo strategija ir nuoseklus darbas kultūros vadybos srityje. Reikia pripažinti, kad pavieniai Lietuvos menininkai (teatro, muzikos,
šiuolaikinio meno ir kt. srityse) yra žinomi Prancūzijoje,ypač kai kuriuose regionuose, tačiau prancūzų visuomenės sąmonėje dar nėra suformuotas
tam tikras « Lietuvos kultūrinis identitetas » ir mūsų kultūra per se dar nėra plačiai žinoma.
Kaip vienas svarbiausių žingsnių to siekiant, galėtų būti koordinuota Lietuvos vyriausybinių institucijų (KM URM) veikla ir apsisprendimas
stategiškai pristatyti Lietuvos kultūrą Prancūzijoje bei pasinaudoti Prancūzijoje organizuojamų kultūros sezonų tradicija, kai dviejų vyriausybių
bendru oficialiu sutarimu nusprendžama tam tikrais metais Prancūzijoje paskelbti tos šalies kultūros pristatymo sezoną. Paprastai kasmet parenkamos
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viena arba dvi šalys, kurių kultūriniams pristatymams skiriamas ypatingas dėmesys, rengiama speciali kultūrinių renginių programa, kuruojama abiejų
šalių kultūros sezono komisarų ir t.t. Prancūzija užtikrina 50 proc. programos koofinasavimą, suteikia nemokamas erdves ekspozicijoms ir
koncertams, vykdoma speciali komunikacijos apie šalį programa, organizuojami specialūs svarbiausių Prancūzijos žiniasklaidos leidinių žurnalistų
vizitai į tą šalį, kurie rengia reportažus bei publikacijas ir t.t. Tokie sezonai -tai puiki proga valstybei strategiškai pristatyti savo šalį ir kultūrą,
paskleidžiant tam tikrą komunikacinę žinią apie tautos istorinius ir kultūrinius pasiekimus.
Reikia paminėti, kad Lietuva vienintelė iš Baltijos valstybių dar neturėjusi oficialaus kultūros sezono Prancūzijoje. Paminėtinas tik vienas iš
reikšmingesnių pristatymų pastaruoju metu - tai 2012 m. buvusio kultūros ministro inicijuoto ir kartu su tuometiniu FR kultūros ministru F. Mitterranu
sutarto « Kelionės į Lietuvą » kelių renginių ciklo Paryžiuje surengimas, kuris, nors ir buvo surengtas per rekordiškai trumpą laiką, per kelis mėnesius
nuo susitarimo, turėjo gana pozityvų atgarsį Prancūzijoje. Latvija kultūros sezoną turėjo dar 2005 metais, Estija 2011 m. surengė fantastišką kultūros
sezoną Paryžiuje, pavadintą “Estonie Tonique”, kuris išsiskyrė aukštos meninės kokybės renginiais bei puikia komunikacijos strategija. Iki šiol
Prancūzijos kultūros ministerijoje tai laikoma sėkmės istorija.
Lietuva, ruošdamasi švęsti 2018 m. Lietuvos valsybės atkūrimo šimtmetį, galėtų pasiūlyti Prancūzijos vyriausybinėms institucijoms surengti
Lietuvos kultūros pristatymo sezoną 2018 m. Tais pačiais metais surengti savo kultūros pristatymą jau preliminariai yra suplanavęs ir sutaręs Izraelis.
Tačiau, jei Lietuvoje būtų priimatas sprendimas tokį sezoną inicijuti, reikėtų imtis kuo skubiau tam tikrų veiksmų siekiant sutarimo su FR Vyriausybe,
nes sprendimai dėl kultūros sezonų priimami prieš kelis metus ir pradedama rengtis programos įgyvendinimui gana iš anksto.
Tai būtų puiki proga pristatyti Lietuvos kultūrą strategiškai ir nuosekliai, ypatingą dėmesį skiriant įvairių žanrų Lietuvos kultūros pasiekimų
pristatymui Prancūzijoje ir siekiant ilgalaikio dvišalio kultūrinio bendradarbiavimo perspektyvos.
Orientuojantis į kasmetines Lietuvos kultūros pristatymo Prancūzijoje programas, būtina turėti omenyje, kad svarbiausios kultūrinės institucijos
savo veiklos, ekspozicijų, koncertinių sezono programų planus rengia dviems-trims metams į priekį, todėl dėl didesnės apimties lietuvių projektų
pristatymo privaloma tartis ir siūlyti labai iš anksto. Reikėtų išnaudoti puikius užmegztus ryšius su Luvro muziejumi, siūlyti konkrečius lietuvių meno
projektus šiam muziejui, nes susitikimų su muziejaus vadovybe metu ne kartą buvo išreikštas pozityvus požiūris į dvišalį bendradarbiavimą. Naujoji
Paryžiaus filharmonija taip pat atvira pasiūlymams, vertėtų pagalvoti ateityje apie išsamesnę Lietuvos muzikinės kultūros pristatymo programą.
Viena iš svarbių sričių, kur lietuvių menininkų pristatymas turėtų pridėtinę vertę yra Prancūzijoje vykstatys kultūros ir meno festivaliai, reikėtų
stengtis ieškoti galimybių integruoti lietuvių kūrinius į prestižinių įvairaus žanro festivalių programas. Siekiant, kad mūsų menininkai būtų pakviesti į
šiuos festivalius, būtų tikslinga pasinaudoti Lietuvos kultūros ministerijos ir TKPC įsteigta meno kuratorių atvežimo į Lietuvą programa ir pakviesti
teatro, muzikos festivalių meno programų sudarytojus, šiuolaikinio meno kuratorius į Lietuvą bei išsamiai supažindinti su tam tikro žanro mūsų
menininkų darbais.
Nuo šių metų rudens Lietuva oficialiai buvo priimta į Paryžiaus užsienio šalių kultūros centrų asociaciją FICEP (Forum des instituts culturels
étrangers à Paris, tai mums kasmet atvers galimybę dalyvauti bendruose kultūros projektuose pristatant Lietuvos menininkus bei jų kūrybą, taip pat
skleisti informaciją apie Lietuvos kultūrą tarptautiniuose kultūros tinklalapiuose, dalyvauti aktyvioje tarptautinės kultūrinės doplomatijos veikloje.

I. Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai
1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
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Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

1. Pianistės Mūzos
Rubackytės
solinis
koncertas „Joie et
Lumiere“ prestižinėje
Paryžiaus
koncertų
salėje Salle Gaveau

Spalio 11 d. Paryžiaus
koncertų salė Salle
Gaveau

Pianistė,
Lietuvos
nacionalinės
premijos
laureatė Mūza Rubackytė

2.
Susitikimas
su
istoriku,
Vytauto
Didžiojo Universiteto
profesoriumi,
keliolikos publicistikos
ir
istorijos
knygų
autoriumi
prof.
Egidijumi
Aleksandravičiumi,
knygos
„Karklo
diegas.
Lietuvių
pasaulio
istorija“
pristatymas
bei
diskusija apie lietuvių
emigraciją ir Henrikos
Gulbino dokumentinės
video medžiagos apie
lietuvių bendruomenės
iškilias
kultūros
asmenybes
demonstravimas.

LR Ambasada
Prancūzijoje spalio 16
d.

Prof. Egidijus
Aleksandravičius,
videomenininkas
Henrikas Gulbinas,
kultūrologė, dr. Eglė
Rindzevičiūtė

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje,
klausytojų,
nuorodos tinklalapiuose arba reikšmingesnių
lankytojų skaičius
publikacijų kopijos el. formatu

Šis
Mūzos
Rubackytės
solinis
koncertas neabejotinai buvo puiki
proga dar kartą Prancūzijos kultūros ir
meno
publikai
pristatyti
vieną
iškiliausių Lietuvos muzikos pasaulio
asmenybių bei akcentuoti Lietuvos
kultūros ir meno pasiekimus.
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Prof. E. Aleksandravičiaus 2013 m.
išleista knyga „Lietuvių pasaulio
istorija. Karklo diegas“ - tai pirmoji
visuotinė visaapimanti lietuvių
emigracijos istorija. Susitikimo metu
taip pat buvo demonstruojama
videomenininko Henriko Gulbino
dokumentinė medžiaga apie lietuvių
bendruomenės Prancūzijoje iškilias
kultūros asmenybes bei istorinė
filmuota medžiaga apie aktyvią lietuvių
bendruomenės veiklą siekiant atgauti
Lietuvos nepriklausomybę. Vakaro
svečiai išvydo 1989-1991 metais
Prancūzijoje filmuotą vaizdo medžiagą,
pristatančią dailininkų V.Kasiulio,
A.Mončio, P.Gailio, Ž. Mikšio,
Lietuvos ambasadorės UNESCO
U.Karvelis ir kitų kultūros asmenybių
gyvenimo ir kūrybos akimirkas.
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http://www.sallegaveau.com/lasaison/863/muza-rubackyte-11-oct
“Concert de l’après-midi” présenté par
Anne-Charlotte Rémond : diffusion du
RECITAL enregistré le 11 octobre
Salle Gaveau : Beethoven, Liszt,
Bach/Busoni.
Toutes les émissions et diffusions de
France Musique sont en podcast sur
www.francemusique.fr
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3.Tarptautinis
seminaras „Lietuviai už
Lietuvos ribų. Naujos
migracijos ir
globalizacijos istorinės
perspektyvos“ , prof.
E.Aleksandravičiaus ir
Paryžiaus Aukštųjų
socialinių ir mokslinių
studijų centro
(EHESS) dėstytojos,
Rytų Europos šalių
migracijos klausimų
ekspertės p. Catherine
Gouseff diskusija

Paryžiaus
politinių
mokslų institutas Science
Po

Prof.
Egidijus
Aleksandravičius,
kultūrologė, dr. Eglė
Rindzevičiūtė

Prof.
Egidijus
Aleksandravičius,
knygos „Lietuvių pasaulio istorija.
Karklo diegas“, tyrinėjančios lietuvių
emigraciją pasaulyje nuo seniausių
laikų iki šių dienų, autorius, pateikė
išsamią lietuvių tautos emigracijos
apžvalgą, apžvelgė priežastis ir
pasekmes, taip pat aptarė lietuvybės
išsaugojimo problematiką.
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http://fr.mfa.lt/fr/fr/news/seminairedebat-avec-le-prof-egidijusaleksandravicius-a-sciences-po-deparis-1

Istorikė Catherine Gousseff
supažindino
auditoriją
su
savo
įžvalgomis apie Rytų ir Centrinės
Europos šalių, išsilaisvinusių iš
sovietinės okupacijos, emigracijos
problematiką bei dialogo paieškas su
Vakarų
šalių
visuomenėmis
ir
perspektyvas globalizacijos kontekste.

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

7
1.Vlado Braziūno
poezijos pristatymas
Europos poezijos
festivalyje,
inicijuotame Italų
kultūros instituto
Paryžiuje Italijos
pirmininkavimo ES
Tarybai inauguravimo
proga

Italijos kultūros
institutas
Paryžiuje

Italijos
kultūros
institutas
Paryžiuje,
liepos 3 d.

Pristatyta
Lietuvos
nacionalinės
premijos laureato
Vlado Bražiūno
kūryba, išversta į
prancūzų ir italų
kalbas.
Pats
autorius
nedalyvavo, bet
renginio
metu
buvo leidžiamas
V.Braziūno
skaitomo soneto
įrašas originalo
kalba, kataloge
pateikiamas
vertimas
į
prancūzų ir italų
kalbą bei išleistas
CD.

Italijos
institutas
simboliškai
pakvietė visų šalių kultūros atstovus
pristatyti po vieną savo šalies poeto
sukurtą
sonetą-lyrikos žanro,
kanoniškos strofinės sandaros ir
kanoniško rimavimo 14 eilučių
eilėraštį. Nacionaline kalba parašyti
sonetai buvo išversti į italų ir
prancūzų kalbas bei publikuojami
atskirame Europos poezijos dienos
proga italų kultūros instituto
išleistame leidinyje, pristatančiame
ES šalių autorius ir jų kūrybą.
Gausiai susirinkusiai tarptautinei
diplomatų, ES šalių kultūros atstovų
ir Paryžiaus kultūros bendruomenės
publikai buvo pristatytas kiekvienas
ES šalies poetas bei leidžiamas
paties autoriaus skaitomo soneto
įrašas. Šioje šventėje dar kartą buvo
akcentuojama
ES
pagarba
nacionalinėms
kultūroms
bei
kalboms, siekiant pabrėžti Europos
lingvistinės įvairovės turtingumą,
išreikštą per bendrą kūrybos formą,
itališkosios ir europinės kultūros
simbolį – sonetą.

400

https://www.youtube.com/watch?v=L5sjergb
F_E

http://www.iicparigi.esteri.it/IIC_Parigi/webf
orm/SchedaEvento.aspx?id=1091&citta=Pari
gi
http://www.iicparigi.esteri.it/IIC_Parigi/Menu
/Gli_Eventi/
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2. Birutės Vainiūnaitės
fortepijonines muzikos
koncertas

Paryžiaus
miesto
centre esanti
Eglise
Americaine
spalio 17 d.

Pianistė
Birutė
Vainiūnaitė

Gausiai susirinkusi prancūziška bei
tarptautinė
publika
neslėpė
susižavėjimo Lietuvos pianistės
virtuozišku skambinimu bei parinkta
įdomia muzikine programa.
Koncerto metu skambėjo
Lietuvos kompozitorių J.Gruodžio,
S. Vainiūno bei užsienio autorių
F.Šuberto, S. Prokofjevo bei K.
Debiusi kūriniai. Invalidų aikštėje
esančioje
Amerikiečių
bažnyčioje
pačiame
Paryžiaus
centre
kas
sekmadienį
vyksta
Paryžiaus
konservatorijų profesorių arba kviestinių
atlikėjų m jų kolegų koncertai. Šį kartą –
labai gausiai žiūrovus sukvietęs puikus
B. Vainiūnaitės rečitalis, po kurio
susipažinta su jos kolegomis ir
studentais
iš
įvairių
Paryžiaus
konservatorijų
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http://www.offi.fr/concerts/egliseamericaine-2028.html
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3. Lietuvos menininkų
kūrybos pristatymas
tarptautiniame
šiuolaikinio teatro ir
šokio festivalyje NEXT
2014 Prancūzijoje.

Next festivalis

Tourcoing
miestelio
teatre
Le
Théâtre du
Nord
à
l'Idéal
Lapkričio 21
-23 dienomis
Villeneuve
d'Ascq - La
rose
des
vents
lapkričio 17,
18 d.

Režisierius
Oskaras
Koršunovas,
aktoriai
Dainius
Gavenonis,
Darius
Gumauskas,
Darius
Meškauskas,
Rasa
Samuolytė,
Giedrius
Savickas, Nelė
Savičenko,
Jonas
Verseckas,
Tomas Zaibus,
Julius
Žalakevičius.

Lietuvos šiuolaikinės operos ir
tarpdisciplininio meno judėjimas
„Operomanija“ pristatys originalią
šiuolaikinę kompozitorės Linos
Lapelytės, libreto autorės Vaivos
Grainytės ir režisierės Rugilės
Barzdžiukaitės
operą
„Geros
dienos!“ , o lapkričio 21-23 d. bus
parodyta
net
penki
Oskaro
Koršunovo režisuoti spektakliai
„Dugne“.
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http://www.nextfestival.eu/fr/event/havea-good-day
http://www.nextfestival.eu/fr/event/lesbas-fonds-the-lower-depths;
http://www.theatredunord.fr/spectacle/les
-bas-fonds/
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4. Lietuvos fotografijos
leidinių pristatymas
Paryžiaus meno mugėje

Kasmet Paryžiuje
vykstanti
garsiausia
fotografijos meno
mugė
Grand
Palais. Lietuvos
fotografijos
pristatymą
organizavo
ir
atstovavo
fotomenininkų
sąjungos Kauno
skyriaus vadovas,
fotografas
Gintaras Česonis.

Paryžiaus
Grand
Palais,
Polycopies
Port
Solferino
laive
ant
Senos kranto
ir Paryžiaus
fotografijos
meno
galerijoje Le
Bal .Knygos
buvo
eksponuoja
mos Grand
Palais Paris
Photo metu.
Lapkričio 14
d. Paryžiaus
Grand
Palais vyko
Paris Photo/
Aperture
Fondo
fotografinių
knygų
konkurso
laureatų
paskelbimas.
Lapkričio 15
d.. vienoje
svarbiausių
Paryžiaus
fotografijos
meno
galerijų Le
Bal
vyko
susitikimas
su Vytautu
V. Stanioniu
ir
albumo
"Nuotraukos
dokumentam
s“
pasirašymas.

Fotomenininkai
Vytautas
V.Stanionis,
Gintaras
Česonis

Paryžiuje vykstančios Fotografijos
meno mugės metu pirmą kartą buvo
pristatyti Lietuvos fotomenininkų
leidiniai ir įvairūs fotografijos
katalogai.
Polycopies
organizuojamoje fotografijos knygų
mugėje, skirtoje skirtoje mažiems
leidėjams,
į
kurią
susirenka
fotografijos gurmanai iš viso
pasaulio, buvo pristatyta Kauno
fotografijos galerijos ir Lietuvos
fotomenininkų sąjungos išleisti
įvairūs
Lietuvos
menininkų
fotografijos
meno
leidiniai.
Išskirtinio
mugės lankytojų
dėmesio susilaukė
parodoje
eksponuojami
A.
Šeškaus,
V.Luckaus, U. Gelgudos, A.
Sutkaus, R.Rakausko, R.Vikšraičio
ir kt. kūriniai. Mugės metu taip pat
Paryžiaus Photo/Aperture fondas
organizavo tarptautinį fotografinių
knygų konkursą. Lietuvos autoriaus
Vytauto V.
Stanionio albumas
„Nuotraukos dokumentams“ pelnė
specialųjį prizą.
Lietuvos fotomenininko Vytauto V.
Stanionio
knyga
„Nuotraukos
dokumentams“ buvo apdovanota
tarptautinio konkurso „Fotografijos
metų knyga 2014“ specialiuoju
prizu

Grand
palais
apsilankė
maždaug 50 000
Port Solferino 10
000 lankytojų

http://www.parisphoto.com/pari
s/news/announcing-short-list-for-the2014-photobook-awards).
http://en.le-bal.com/fr/mh/lebal-books/the-bal-books-during-parisphoto/
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5. Lietuvių literatūros
vaikams ir jaunimui
pristatymas
jubiliejinėje Paryžiaus
30-ojoje vaikų ir
jaunimo knygų mugėje.
Salon du livre et de la
presse jeunesse
Montreuil

Paryžiaus
knygų
mugė, Montreuil

lapkričio 26
d.
–
gruodžio 1
d. Paryžius
Montreuil

Dailininkai,
knygų
iliustratoriai
Sigutė
Chlebinskaitė ir
Karolis
Strautniekus,

Tai svarbiausia vaikų literatūrai
skirta mugė Prancūzijoje, kurioje
šiemet Lietuva dalyvaus pirmą
kartą. Šis besiplečiantis tarptautinis
renginys 2013 m. pritraukė 162 000
lankytojų, jame dalyvavo 420
eksponentų. Kasmet mugėje veikia 8
meninės
programos
centrai,
įrengiama 800 kv. m. parodų erdvė,
per 6 dienas mugėje pristatoma apie
3000 autorių bei iliustruotojų iš
Prancūzijos ir užsienio šalių.
Tarptautinių kultūros programų
centras Lietuvą pristatė Europos
leidėjų salėje, kurioje įsikūrė knygas
ne prancūzų kalba leidžiančios
leidyklos
bei
kultūrinės
organizacijos. Lankytojai buvo
supažindinami su gražiausiomis
pastarųjų
metų
lietuvių
iliustruotomis knygomis vaikams,
taip pat ir su Lietuvos iliustracijos
klasikų
darbais
–
Stasio
Eidrigevičiaus,
Kęstučio
Kasparavičiaus, Birutės Žilytės,
Algirdo Steponavičiaus kūriniais,
eksponuojama Vinco Kisarausko
iliustruota Saint-Johno Perse‘io
knyga „Anabase“ lietuvių ir
prancūzų kalbomis.

Mugę
aplankė
apie 160 000
lankytojų,
kūrybinėse
dirbtuvėse
dalyvavo apie 50
žmonių.

http://www.salon-livre-pressejeunesse.net/salon-2014/

Mugės metu Sigute Chlebinskaite ir
Karoliu Strautnieku, vedė dvejas
kūrybines dirbtuves jaunimui.

6. Paryžiuje gyvenančios
lietuvių dailininkės Rūtos
Jusionytės
personalinė
kūrybos paroda

lapkričio 6
d. Paryžiaus
meno
galerijoje
L’ATELIER
24.10

Dailininkė
Jusionytė

Rūta

Rūtos Jusionytės paroda sulaukė
didelio
prancūzų
publikos
susidomėjimo.

300

www.atelier2410.com
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II. Kita veikla
-

-

-

Inicijuotas ir koordinuotas Lietuvos stojimas į Paryžiaus užsienio šalių kultūros centrų asociaciją FICEP (Forum des instituts culturels
étrangers à Paris). Parengta stojimo paraiška, rudenį oficialiai Lietuva buvo priimant į šią asociaciją, kuri yra viena didžiausių pasaulyje,
vienijanti aktyvią kultūrinę veiklą vystantį ir 51 kultūros centrų Paryžiuje tinklą. Šioje tarptautinėje kultūrinėje asociacijoje dalyvauja
centrai iš Europos Sąjungos, Azijos, Japonijos, Lotynų Amerikos, Viduržiemio jūros regiono, Rusijos ir kitų šalių. Kultūros centrų
asociacija Paryžiuje FICEP buvo įsteigta 2002 m., Kanados kultūros centro inicatyva. Pagrindinis šio forumo tikslas-plėtoti tarptautinę
kultūrinę veiklą siekiant skleisti kultūrinę įvairovę bei supažindinti Prancūzijos kultūrinę bendruomenę su asociacijoje atstovaujamų šalių
kultūros bei meno pasiekimais. Šis forumas, siekdamas parodyti įvairių šalių kultūrų savitumą ir unikalumą, taip pat inicijuoja įvairius
bendrus tarptautinius renginius, į kuriuos kviečia asociacijoje dalyvaujančių šalių menininkus. Didelio tarptautinio susidomėjimo sulaukia
jau tradiciniais tapę, daugelį metų kismet organizuojami renginiai tokie kaip tarptautinė kultūros savaitė, džiazo festivalis Paryžiuje,
tarptautinio kino savaitė bei literatūros naktis. Lietuvai oficialiai įstojus į FICEP asociaciją ir įsijungus į Paryžiaus kultūros centrų veiklą,
atsivers galimybė dalyvauti bendruose kultūros projektuose pristatant Lietuvos menininkus bei jų kūrybą, taip pat skleisti informaciją apie
Lietuvos kultūrą tarptautiniuose kultūros tinklalapiuose, dalyvauti aktyvioje tarptautinės kultūrinės doplomatijos veikloje.

Susitikimas su Prancūzijos kultūros ir komunikacijos ministerijos generaliniu inspektoriumi Benoit Paumier, aptartos galimybės dėl Lietuvos
kultūros sezono surengimo Prancūzijoje 2018 metais, minint Lietuvos 100 –metį.
Surengti vizitai ir susitikimai su Luvro muziejaus vadovybe, atskirų skyrių atstovais, su Naujosios Paryžiaus filharmonijos vadovybe etc.
Pradėtas rengti Lietuvos kultūros paveldo ir istorijos pėdsakų Paryžiuje sąvadas
Dalyvavimas susitikimuose su Lietuvos garbės konsulais Prancūzijoje, aptartas galimas bendradarbiavimas pristatant Lietuvos kultūrą ir meną
konsulų kuruojamuose Prancūzijos regionuose.
Tarpininkavimas rengiant Paryžiuje gyvenančios šiuolaikinio meno kuratorės Julijos Cistiakovos tarptautinę šiuolaikinio meno parodą Vilniaus
šiuolaikinio meno centre, kurioje dalyvavo ir menininkai iš Prancūzijos. Koordinuotas ir organizuotas žinomų meno kuratorių prancūzų vizitas
į Vilnių siekiant supažindinti su lietuvių menininkų kūryba.
Užmegzti kontaktai su Prancūzijos teatrų festivalių koordinatore Nathalie Thauvin, preliminariai sutarta dėl Prancūzijos teatralų vizito į 2015 m.
tarptautinį teatrų festivalį “Sirenos“.
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-

Bendradarbiavimas su Prancūzijos lietuvių bendruomene
Vizitai lietuvių dailininko, gyvenančio ir kuriančio Prancūzijoje Prano Gailiaus ir skulptoriaus Antano Mončio sūnaus Jean Christophe Mončys
studijas, aptartos bendradarbiavimo galimybės.

III. Kultūros atašė sudaryta veiklos kontaktų suvestinė (teikiama viešai prieinama informacija tik elektroniniu būdu kaip priedas prie
ataskaitos)
Projektų partnerių, bendradarbių, išeivijos kultūros ir meno veikėjų duomenų bazė rezidavimo šalyje (šalyse) (vardas, pavardė,
organizacija / veiklos sritis, pareigos, kontaktiniai duomenys)
IV. Pastabos ir pasiūlymai

__________________
(parašas)

______________
(vardas, pavardė)

Pastaba: pasirašytos ataskaitos teikiamos paštu Kultūros ministerijai ir adresuojamos kultūros ministrui. Ataskaitų kopijos, reikšmingesnės
publikacijos žiniasklaidoje ir veiklos kontaktų suvestinės siunčiamos elektroniniu paštu Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėjui.
1 priedas (siunčiama el. paštu)
Veiklos kontaktų suvestinė
Vida Gražienė
LR Kultūros atašė Prancūzijoje

