LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
_____Švedijos Karalystė ir Suomijos Respublika, Saulė Mažeikaitė_____
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
_2015 m._I_pusmetis

I. Pasiekti rezultatai įgyvendinant pagrindines metų veiklos užduotis; naujos iniciatyvos ir siūlymai dėl Lietuvos kultūros ir kūrybinių sektorių pristatymo paskyrimo valstybėje
(informacija teikiama tik II pusmečio ataskaitoje)

II. Kultūros atašė iniciatyva arba/ir su kultūros atašė pagalba įgyvendintos veiklos

Veiklos sritis (koncertas, paroda,
vizitas, archyvo pervežimas ir
pan.), pavadinimas, atsakingi
vykdytojai (Lietuvos ir paskyrimo
valstybės įstaigos, įmonės,
kultūros atašė), kultūros atašė
indėlis į projektą
1. Lietuvos dizaino
stendas „Laimingas
dizainas“
FORMEX mugė, UAB Lietuviški
kilimai, Interjerai be saiko
projekto formavimas,
informacijos sklaida spaudai ir
potencialiems lankytojams,
viešieji ryšiai, kelionės
organizavimas

Veiklos
įgyvendinimo
vieta ir data

Stokholmas,
FORMEX dizaino
mugė
sausio 14-17 d.

Į veiklą įtraukti
kultūros ir kūrybinių
sektorių
profesionalai
Indraja
Marcinkevičienė,
Severija
InčirauskaitėKriaunevičienė,
Tomas Urbonas

Veiklos reikšmė, pasiekti rezultatai
(atsakingų vykdytojų statusas ir
bendradarbiavimo kokybė, tikslinės
auditorijos grupės, žiniasklaidos
vertinimai, rezultatų tvarumas, įvykę
aukšto lygio susitikimai ir pan.)
Dalyvaudami mugėje metu įmonė
Lietuvos kilimai sudarė kelis kontraktus
lietuviškos dizaino produkcijos platinimui
Šiaurės šalyse, planuoja mugėje dalyvauti
kitais metais, Indrajos Marcinkevičienės
baldus įsigijo kelios įmonės, Severijai
Inčirauskaitei-Kriaunevičienei pasiūlyta
surengti parodą Škotijoje (kontakt.
asmenys Jane Matthews Exhibitions
Officer, Shetland Arts Development
Agency, Mareel, Lerwick, Shetland )

Auditorijos
dydis
(lankytojų
skaičius)

500

Svarbiausi anonsai ir atsiliepimai
žiniasklaidoje, nuorodos tinklapiuose
arba reikšmingų publikacijų kopijos
el. formatu
http://lietuve.lt/interjeras/lietuviu-darbaipristatomi-didziausioje-skandinavijosdizaino-mugeje-formex
http://1psl.lt/kultura/2015/01/laimingasdizainas--formex-dizaino-mugejestokholme
http://www.socialpeek.com/Keywords/www.litemb.se

Visbis
Rašytojų ir vertėjų
centras

Gailė Garnelytė

Būsimu filmu domisi Švedijos televizija,
Rezidencijos ir projekto vystymo metu
metu užmegzti nauji kontaktai būsimiems
bendradarbiavimo projektams, filmo idėja
pristatyta Gotlando radijo tiesioginiame
eteryje.
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Lietuvos dizaino
forumo vykdančiosios
direktorės Audronės
Drungilaitės vizitas į
Švedijos dizaino
institucijas
Tarptautinių kultūros programų
centras
Vizito organizavimas
4. Koncertas
Nepriklausomybės 25mečiui
LR ambasada Stokholme
Koncerto organizavimas

Stokholmas,
SVID – Švedijos
pramoninio
dizaino asociacija,
Svensk form

Audronė
Drungilaitė

Užmegzti svarbūs dalykiniai ryšiai,
susitarta dėl šiuolaikinio Lietuvos dizaino
parodos surengimo Stokholme, kuri įvyks
lapkričio mėn. Susitikimai su svarbių
Švedijos dizainą atstovaujančių institucijų
vadovais inspiravo Šiaurės ir Baltijos
šalių susitikimą Vilniaus dizaino savaitės
metu.

6

Stokholmas
Oskaro bažnyčia
vasario 16 d.

Gleb Pyšniak, Dalia
Dėdinskaitė
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http://en.delfi.lt/global-lt/lithuaniasindependence-day-commemorated-instockholm.d?id=67191132
https://www.facebook.com/media/set/?set
=a.1046652165363307.1073742109.3551
26217849242&type=1&comment_id=104
6659608695896&offset=0&total_commen
ts=2&_fb_noscript=1

Valdovų rūmų paroda
bei konferencija
LR ambasada Stokholme
Parodos ir konferencijos
organizavimas, susitikimų su
muziejų atstovais organizavimas

Stokholmas
Armijos muziejus
vasario 3 d.-kovo
10 d.

Povilas Blaževičius,
Eimantas Gudas
Daiva
Mirtrulevičiūtė

Viešosios diplomatijos renginys, kuriame
dalyvavo įvairių institucijų, diplomatinio
korpuso atstovai, muzikos profesionalai.
Įspūdinga ir sudėtinga programa padėjo
populiarinti Lietuvos muzikos
profesionalų pasiekimus ir reikšmingą
nepriklausomybės datą švenčiančios
Lietuvos vardą.
Užmegzti ryšiai su svarbiomis
muziejinėmis institucijomis: Gripsholmo
Skoklosterio, Nacionaliniu istorijos
muziejumi, Ginkluotės muziejumi (Ann
Grönhammar).
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http://en.delfi.lt/global-lt/grand-dukespalace-of-lithuania-exhibition-opened-instockholm.d?id=67103398
http://www.delfi.lt/temos/stockholm/
https://se.mfa.lt/se/en/news/culturaldiplomacy-5

6. Koncertas
Nepriklausomybės 25-mečiui
LR ambasada Helsinkyje
Koncerto organizavimas

Helsinkis
Tempelaukio
bažnyčia
kovo 17 d.

Gabrielius Alekna

Viešosios diplomatijos renginys, kuriame
dalyvavo įvairių institucijų, diplomatinio
korpuso atstovai, muzikos profesionalai.
Įspūdinga ir sudėtinga programa padėjo
populiarinti Lietuvos muzikos
profesionalų pasiekimus ir reikšmingą
nepriklausomybės datą švenčiančios
Lietuvos vardą.
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http://www.stadissa.fi/tapahtumat/56147/p
ianokonsertti-gabrielius-alekna
http://heyevent.com/event/yzyy32dr3rj7ua
/piano-concert

2.

Filmo Stories from the
Neighbourhood
koncepcijos vystymas

Tarptautinių kultūros programų
centras, Visbio, Rašytojų ir
vertėjų centras

Interviu Gotlands radio tiesiogiai ( 2)

Pagalba su finansavimu,
informacijos sklaida
3.

5.

7.

Filmo Nematomas
frontas pristatymas
Organizacinė pagalba,
informacijos platinimas

Noršiopingas
Cnema bio
kovo 4 d.

Vincas Sruoginis (
Skypu)

Kartu su estų bendruomene buvo
pristatytas istoriškai ir politiškai Lietuvai
svarbus istorijos faktas.
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http://cnema.se/film/vidvinkel-invisiblefront
https://www.facebook.com/events/159632
8540587420/?pnref=story
http://www.litemb.se/se/en/news/screening
-of-thefilm-the-invisible-frontinnorrkoping-on-march-5
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http://www.estinst.ee/eng/news/read/713/

8. Vadovėlių paroda ABC
Eunic in Helsinki
Koncepcijos vystymas, parodos
organizavimas

Helsinkis
Vaikų biblioteka
balandžio 4 d.–
gegužės 4 d.

Paroda sudomino tiek kalbos bei pradinių
mokyklų mokytojus, tiek moksleivius,
tiek leidėjus, atskleidė lietuviškų
vadovėlių genezę bei leidybos įmonių
koncepcinius ir poligrafijos pasiekimus.

9. Blogerio Stefan Nilsson
kelionė į Lietuvą
Vizito organizavimas

Vilnius
gegužės 4-6 d.

Vienas pagrindinių dizaino blogerių,
dizaino galerijos ir daugelio renginių
iniciatorius susipažino su Lietuvos
dizaino situacija, dalyviais

10. Kuratorės Marianos
Garin kelionė į Lietuvą
Vizito organizavimas

Vilnius
gegužė 4-6 d.

Nepriklausoma kuratorė dirbanti su
įvairiomis Švedijos šiuolaikinį meną
pristatančiomis institucijomis susitiko su
Lietuvos šiuolaikinio meno atstovais,
aptarė dalyvavimo projektuose
galimybes.

11. Filmo Amžinai stilingos
rodymas Europos kino savaitėje
Renginio organizavimas

Helsinkis,
Euroopasali erdvė
balandžio 20-27
d.

Lietuvių autorės kurta optimistinė
dokumentika pristatytas kasmet
vykstančiame renginyje gausiai
susirinkus publikai.
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http://ec.europa.eu/finland/service/tapahtu
mat_en.htm
https://www.facebook.com/europeanfilmw
eeksinhelsinki

12. Rašytojo Romain Gary
gyvenimo ir kūrybos pristatymas

Stokholmas
Prancūzų licėjus
Didžioji aula
balandžio 27 d.

Karolis Klimka

Stokholmo publika supažindinta su
žinomo rašytojo kūryba. Užmegzti
bendradarbiavimo ryšiai su Prancūzų
licėjumi ir jauna auditorija.
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http://www.litemb.se/se/en/news/adiscussion-on-romain-garys-personalityand-creation-held-in-stockholm-

13. Menininkės Gabrielės
Labanauskaitės
dalyvavimas
Tarptautinėje scenos
menų bienalėje
Malmėje
Organizavimas
14. Švedų dizaino ekspertų
vizitas į Lietuvą
Pagalba vizito metu

Malmė.
Šiuolaikinio meno
muziejus
gegužės 26-31 d.

Gabrielė
Labanauskaitė

Žinomos lietuvių dramaturgės projektas
pristatytas vienoje svarbiausių Švedijos
atlikėjų meno bienalių, sutraukiančių
didelį skaičių dalyvių ir lankytojų iš
įvairių šalių.
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http://scenkonstbiennalen.se/category/unca
tegorized/

Vilnius
gegužės 4-6 d.

Užmegzti šilti ir neformalūs ryšiai su
dviejų Švedijos ir Suomijos dizaino
sklaidai ir veiklai skitų institucijų
vadovais.

http://www.trendstefan.se/lithuaniandesign-week/

http://www.dizainoforumas.lt/siaures-irbaltijos-saliu-dizaino-populiarinimoorganizaciju-susitikimas/
http://www.instagramal.com/dizainosavait
e

15. Informacijos Lietuvos
menininkams apie
projektus, rezidencijas
Švedijoje ir Suomijoje
sklaida etc,
Pretendentų paieška
16. Susitikimas su
Goteborgo, Vastra
Gotaland bei
Jonšiopingo kultūros
organizacijomis
17. Think tank Baltic
Informacinė pagalba,
dalyvavimas renginyje

http://filmpagotland.se/?page_id=1034
http://www.bcwt.org/GetDoc?meta_id=13
61

Visi metai

Užmegzti ryšiai su įvairiomis regione
esančiomis kultūros institucijomis –
operatoriais ir politikos kūrėjais

Geteborgas
balandžio 11 d.

Ronneby
Šiuolaikinio men
galerija
birželio 2-3 d.

Inga Urbonaitė,
Marius Ščerbinskas,
Živilė Etkevičiūtė

Užmegzti ryšiai su įvairių aplink Baltijos
jūrą esančių valstybių, besidominčių
Baltijos jūros problematika, atstovais.
Susipažinti su šiuolaikinio meno situacija,
su galerija sutarta kitais metais rengti
Lietuvos tapybos pristatymą.
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VISO:

VISO:

VISO:

VISO:

veiklų skaičius 17

dalyvių skaičius 17

lankytojų
skaičius 4136

pranešimų skaičius 23

III. Kultūros atašė sudaryta veiklos kontaktų suvestinė (teikiama viešai prieinama informacija, tik elektroniniu būdu, kaip priedas prie ataskaitos). Nurodomi paskyrimo valstybės
kultūros ir kūrybinių sektorių bendradarbiavimo partneriai (vardas, pavardė, įstaiga / įmonė, veiklos sritis, pareigos, kontaktiniai duomenys, bendrai įgyvendintos arba planuojamos
įgyvendinti veiklos; informacija teikiama tik II pusmečio ataskaitoje).
IV. Pastabos ir siūlymai

__________________
(parašas)

_Saulė Mažeikaitė__
(vardas, pavardė)

Pastaba: pasirašyta ataskaita teikiama Kultūros ministerijai ir adresuojama kultūros ministrui. Ataskaitos kopija, reikšmingesnės publikacijos žiniasklaidoje ir veiklos kontaktų
suvestinė siunčiamos elektroniniu paštu Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėjui elektroniniu
paštu tekstinio dokumento formatu.

