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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Rusija, Maskva, Aleksandras Šimelis
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2015 M. LIEPOS – GRUODŽIO MĖN.

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.
I.

II.

Kultūros atašė inicijuoti, koordinuoti ir įgyvendinti projektai

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

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

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

1. Moscow Jazz
Festival koncertas

Voroncovo sodyba
Maskvoje

Rusijos-Lietuvos
džiazo TRIO

rugsėjo 5 d.

Dalyviai:
Nick Vinckevič
Leonid Vinckevič
Aleksandras Šimelis
Organizatoriai:
agentūra „Artmanija“

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Aleksandras
Šimelis

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Maskvos džiazo melomanai
išgirdo Rusijos-Lietuvos
TRIO, kuris dar kartą įrodė,
kad džiazo muzika
nuostabiai geba apjungti
skirtingų kultūrų žmones.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Renginyje dalyvavo
~ 5000 klausytojų

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

Informacija skelbta
http://moscowjazzfest.r
u/

Finansavimo šaltiniai, KM ir
visų partnerių indėlis
(sumos litais)

Moscow Jazz Festival,
LR Ambasada,
LRKM.

2. Moscow Music
Week koncertai
Organizatoriai:
muzikos agentūra
“Colisium”
„Namm Musikmesse
Russia”

Sokolnikų parkas „Live Music Stage“ /
„China Town Cafe“
rugsėjo 10-13 d.

Golden Parazyth
duetas - Giedrius
Širka ir Aurimas
Vilkišius

Festivalio „Moscow Music
Week“ ir muzikos
konferencijos „Colisium“
delegatų sąrašas toks pats
margas ir stiprus. Renginyje
dalyvavo „Grammy“
nominantas Jay Messina,
„Universal Music“ atstovai
Ilya Boots ir Yekaterina
Mircha, „MTV“ muzikos
direktorius Rustam Kireev,
„Adidas“ prekės ženklo
vadovė Anastasia
Podolskaya, „Lenovo“
marketingo direktorius
Anton Mitsuk, Lietuvoje
žinomas DJ Fargo,
„Kommersant magazine“
muzikos žurnalistas Boris
Barabanov, „Kometa
Records“ direktorius Gleb
Lisichkin, tarptautinės
muzikos agentūros
„Gordeon Music”
generalinis direktorius
Andrew Campbell ir
daugelis kitų. Renginyje taip
pat dalyvavo šie festivaliai ir
jų atstovai: „Ment
Ljubljana“, „Funky Elephant
Festival“, „Nashestvie“,
„Subbotnik Festival“,
„Dobrofest“, „World of
Sineria“, „Wild Mint
Festival“, „Ahmad Tea
Festival“, „Crimeafest“ ir
galybė kitų muzikos
profesionalų, kurie
mūsiškiams „Golden
Parazyth“ galėtų padėti
įsitvirtinti Rusijos rinkoje.

Renginyje dalyvavo
~ 2000 klausytojų.
Klube „China Town
Cafe“ - virš 200
klausytojų.

Informacija skelbta
Klubas – Duma:
http://heyevent.com/ev
ent/phq26kilk3htsa/ahttp://vk.com/jazz_3_0
2_15
http://www.clubduma.r
u/event/2015-02-03dzhazovyykvartetedgar
asabilolitvarossiya
http://moslenta.ru/event
/2015/09/11/musicweek/

LR Ambasada,
LRKM,
Muzikos agentūra
“Colisium”.

3. Luko Geniušo
interviu

Setevizor TV studija,
liepos 10 d.

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Lukas Geniušas

Pianisto Luko Geniušo - XV
tarptautinio Piotro
Čaikovskio konkurso
laureato (II premija) interviu.

Setevizor TV
studija pagal turimą
informaciją
pritraukia ~500 000
žiūrovų visame
pasaulyje.

Informacija skelbta
http://www.novayagaze
ta.ru/arts/69118.html
http://www.onlinetv.ru/
video/2423/

Setevizor TV,
LR Ambasada,
LRKM.

4. M. Kavolio paroda
Maskvoje
Organizatorius:
Cosmoscow

Rugsėjo 11-13 d.
Maskvoje (Gostinnyj
Dvor erdvėje) įvyko
tarptautinė šiuolaikinio
meno mugė-paroda
COSMOSCOW.

M. Kavolis,
V. Baranauskas

Lietuvio dailininko Mariaus
Kavolio darbai susilaukė
didelio susidomėjimo.
Tarp užsienio parodos
dalyvių buvo galerijos Blain|
Southern (Londonas,
Berlynas), Galeria Javier
Lopez & Fer Frances
(Madridas), Rosenfeld
Porcini (Londonas), NK
Gallery (Antverpenas),
Temnikova & Kasela
(Talinas). Rusijos galerijos
RuArts, Artwin Gallery,
"11.12", "Триумф" ir XL
Галерея pristatė žymių
Rusijos dailininkų darbus.
Galerijų sekcijoje „Nauji
Vardai“, galerija „Elysium“
iš Lietuvos (Vilnius) pristatė
palangiškio dailininko
Mariaus Kavolio darbus,
kurie susilaukė didelio
susidomėjimo.
Jaunojo dailininko kūryba –
tai ekspresyvi, užburianti
abstrakcija, fiksuojanti,
pasak M. Kavoliaus,
akimirkos energiją ir gerą
nuotaiką. Pats autorius
įvardija savo paveikslus kaip
„brangią interjero detalę,
turinčią išliekamąją vertę“.

Parodoje dalyvavo
34 meno galerijos iš
Rusijos, JAV,
Didžiosios
Britanijos ir
Europos. Parodos
menu besidomintys
žmonės galėjo
pamatyti virš šimto
dailininkų darbų.
Parodą aplankė apie
15000 žmonių.

Informacija skelbta
http://cosmoscow.com/
ru/
http://cosmoscow.com/
en/media/press/Cosmos
cow_2015_closing_pre
ss_release_RUS_FINA
L_DRAFT.PDF
http://cosmoscow.com/
en/media/press/2015.09
.03_Cosmoscow_Press
_Release_Rus_oCRE6
nu.pdf
https://slon.ru/posts/56
105
http://www.vedomosti.
ru/lifestyle/articles/201
5/09/11/608329-vgostinom-dvoreotkrilas-yarmarkacosmoscow
http://www.buro247.ru/
events/photoreports/gosti-yarmarkisovremennogoiskusstva-cosmoscow20.html
http://homeguide.ru/cos
moscow-2015/

COSMOSCOW,
galerija Elyzium iš
Vilniaus,
LR Ambasada.

5. Petro Geniušo ir
Liudo Mockūno
koncertas, skirtas
M.K.Čiurlionio 140osioms gimimo
metinėms, Maskvos
Valstybinio
Aleksandro Puškino
muziejaus salėje

Maskvos Valstybinio
Aleksandro Puškino
muziejaus salė,
rugsėjo 21 d.

Petras Geniušas,
Liudas Mockūnas

Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

6. Petro Geniušo ir
Liudo Mockūno
koncertas, skirtas M.
K. Čiurlionio 140osioms gimimo
metinėms, J.
Baltrušaičio bendrojo
lavinimo mokykloje
Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Maskvos J.
Baltrušaičio bendrojo
lavinimo mokykla,
rugsėjo 22 d.

Petras Geniušas,
Liudas Mockūnas

Lietuvos ambasada ir
Puškino muziejus gausiai
susirinkusiai publikai
pristatė ypatingą renginį –
koncertą, skirtą 140-osioms
Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio gimimo
metinėms.
Lietuvos Respublikos
ambasadorius Remigijus
Motuzas pasveikino
didžiojoje muziejaus salėje
susirinkusius Rusijos
valstybinių ir
nevyriausybinių institucijų
atstovus, užsienio šalių
ambasadų Maskvoje
vadovus ir diplomatus,
lietuvių bendruomenės
Rusijoje atstovus, kultūros
veikėjus ir kitus ambasados
draugus.

Koncerte apsilankė
apie 500 kviestinių
svečių.

Lietuvos ambasada ir J.
Baltrušaičio bendrojo
lavinimo mokykla pristatė
savo mokiniams ypatingą
renginį – koncertą, skirtą
140-osioms Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio
gimimo metinėms.

Koncerte dalyvavo
virš 200 J.
Baltrušaičio
mokyklos
auklėtinių

Informacija skelbta
http://www.stoletie.ru/l
enta/segodna_140_let_
so_dna_rozhdenija_chu
rlonisa_205.htm

LR Ambasada,
LRKM,
A. Puškino
muziejus.

http://evraziafm.ru/the
me/3892-onchuvstvovalromantikukosmosa.html
http://ethnokongress.ru/
actualtheme/22260-onchuvstvovalromantikukosmosa.html
http://riavesti.com/cult
ure/on-chuvstvovalromantiku-kosmosa/
Informacija skelbta

LR Ambasada,
LRK,
J. Baltrušaičio bendro lavinimo
mokykla

7. Koncertas, skirtas
Dž. Koltreinui;
Rusijos ir Lietuvos
muzikų rinktinė

A. Kozlovo džiazo
klubas,
rugsėjo 21 d.

Liudas Mockūnas

DNCH parodų centras
„Darbininkas ir
kolūkietė“,
rugsėjo 23 d.

Liudas Mockūnas

Organizatoriai:
A.Kozlovo klubas
8. Liudo Mockūnо
džiazo TRIO
koncertas
Organizatorius:
VDNCH parodų
centras „Darbininkas ir
kolūkietė“

A. Kozlovo klube įvyko
džiazo koncertas „Dž.
Koltreino muzika – impulso
metai“, skirtas pasaulinio
garso džiazo muzikui Dž.
Koltreinui.
Koncerte dalyvavo specialiai
šiam koncertui suburtas
Rusijos - Lietuvos džiazo
atlikėjų kolektyvas.

Koncerte dalyvavo
apie 200 klausytojų

Projekto “Danguje virš
Maskvos“ rėmuose, DNCH
parodų centre „Darbininkas
ir kolūkietė“, įvyko L.
Mockųno TRIO koncertas.
Koncerte dalyvavo kultinis
Rusijos džiazo perkusininkas
iš Archangelsko Olegas
Judanovas ir vienas
populiariausių Maskvos
kontrabosininkų Denisas
Šuškovas. Publika labai
šiltai sutiko minėtą
kolektyvą.

Koncerte apsilankė
apie 250 klausytojų.

Informacija skelbta
http://journal.jazz.ru/20
15/09/04/coltraneimpulse-yearsmoscow/

Informacija skelbta
http://muzobzor.ru/new
s/trio-liudasamotckunasa-vystupit23-sentiabria-nakryshe-rabochego-ikolkhoznitcy

LR Ambasada,
LRKM,
A. Kozlovo klubas

LR Ambasada,
LRKM,
VDNCH parodų centras
„Darbininkas ir kolūkietė“.

9. VI Maskvos ŠM
bienalės rėmuose
koncertas prezentacija
Organizatorius:
A.Kozlovo klubas

A.Kozlovo džiazo
klubas,
rugsėjo 24 d.

Vladimiras
Tarasovas,
Liudas Mockūnas

VI Maskvos ŠM bienalės
rėmuose įvyko legendinio
Lietuvos džiazo muziko V.
Tarasovo ir populiariausio
Rusijos džiazo
saksofonininko A. Kruglovo
naujojo albumo „Sound
Spaces“ prezentacijakoncertas, kuriame dalyvavo
daug žinomų džiazo muzikų
(vienas jų - L. Mockūnas),
bei kartu su džiazo big
bendu „Apvalus Bandas“
buvo pristatytas naujas
V.Tarasovo autorinis
projektas.

Koncerte apsilankė
apie 150 klausytojų.

Informacija skelbta
http://kozlovclub.ru/ai1
ec_event/koncertprezentaciya-albomavladimira-tarasova-ialekseya-kruglovasound-spaces-artbeatmusic-2015/?
instance_id=
http://journal.jazz.ru/20
15/10/08/tarasovkrugly-bend-premiere/
http://rolld.ru/event/ko
ncert-prezentaciyaalboma-vladimiratarasova-i-alekseyakruglova-soundspaces-artbeat-music2015
https://www.youtube.c
om/watch?
v=KPLrK8u3_EI

LR Ambasada,
LRKM,
A. Kozlovo klubas

10. Liudo Mockūnо
džiazo TRIO
koncertas

Dewar's Powerhouse
klube,
rugsėjo 25 d.

Liudas Mockūnas

Organizatorius:
Dewar's Powerhouse
klubas

Dewar's Powerhouse klube
įvykо dar vienas Liudo
Mockūno TRIO koncertas
Maskvoje.
Liudo Mockūno TRIO
(Lietuva – Rusija) groja
naujojo džiazo Rusijoje
atstovai Olegas Judanovas,
kultinės džiazo grupės iš
Archangelsko narys bei
vienas ryškiausių Rusijos
improvizatorių, bei Denisas
Šuškovas, vienas iš pačių
populiariausių
kontrabosininkų Maskvoje.

Koncerte apsilankė
apie 80 klausytojų.

Informacija skelbta
https://afisha.yandex.ua
/events/55fda8479c183
f7e58af1674?
ncrnd=8070&city=mos
cow

LR Ambasada,
LRKM,
Dewar's Powerhouse
klubas.

http://heyevent.com/ev
ent/ibing25z5eggoa/dp
h-jazz-lidiusmockunas-trio-

Muzikai atliko savo
autorines kompozicijas.
Vakaro svečias buvo
vokalistė ir atlikėja
Anastasija Maslobojeva.

11. Giedros Purlytės
tapybos darbų
parodos „Šviesos
spalva“ atidarymas ir
Roberto Grod
koncertas
Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Lietuvos Respublikos
ambasada Rusijoje,
Jurgio Baltrušaičio
namai,
spalio 7 d.

Giedra Purlytė,
Robertas Grod

Lietuvos Respublikos
ambasadoje Rusijoje,
Jurgio Baltrušaičio namuose,
įvyko Giedros Purlytės
tapybos darbų parodos
„Šviesos spalva“ atidarymas
ir kamerinės muzikos
vakaras.
Koncerto atlikėjai:
Robertas Grod (violončelė),
Marjana Lysenko
(fortepijonas)

Renginyje dalyvavo
apie 150 svečių

Informacija skelbta
https://ru.mfa.lt/ru/lt/na
ujienos/lietuvosambasadojetapybosparodos-atidarymas-irkoncertas
https://www.facebook.
com/LietuvosRespubli
kosAmbasadaRusijosF
ederacijoje/posts/42583
3817541478

LR Ambasada,
LRKM.

12. Dailininko V.
Lingio paroda E.
Vachtangovo teatre

E. Vachtangovo teatras,
spalio 15 – lapkričio 12
d.

Aleksandras
Šimelis

E.Vachtangovo teatre įvyko
dailininko Vytenio Lingio
tapybos parodos atidarymas.
Šviesa Šviesoje

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Žvaigždžių Šviesa nakties
danguje,
Saulės Šviesa dienos
danguje,
Saulės Šviesa mėnulyje,
Mėnulio Šviesa ežero
paviršiuje, atsispindinti
mano sąmonėje.
Tapymas, potėpis,
prisilietimas prie drobės
akimirksniu sujungia Sielą ir
Dangų. Tai galimybė
priartėti prie gyvenimo
paslapčių, akies krašteliu
pažvelgti Anapus. Matyti
žvaigždes dieną, giedrame,
saulėtame Danguje.
Balta spalva - Šviesos
spalva. Ji savyje talpina
visas spalvas.

Parodą pamatė apie
10 000 E.
Vachtangovo teatro
klausytojų.

Informacija skelbta
http://www.rubaltic.ru/
article/kultura-iistoriya/021115-litvarossiya-kultura/

LR ambasada Rusijoje,
LRKM,
E. Vachtangovo teatras.

13. Maskvoje lietuviško kino dienos
(III-asis lietuviško
kino festivalis)
Organizatoriai:
Gosfilmofondas,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
LKC

Maskvos kinoteatras
“Illiuzion”,
spalio 16-20 d.

Vidas Grigoraitis,
Algimantas Puipa,
Viktoras
Radzevičius,
Aistė Diržiūtė,
Aleksandras
Šimelis

Spalio 16 dieną prasidėjo
III-asis lietuviško kino
festivalis
„Lietuviško kino dienos
Maskvoje“
Jau trečiąjį kartą Maskvoje,
prestižiniame kino centre
„Illiuzion“, įvyko lietuviško
kino dienos, skirtos Maskvos
gyventojams ir svečiams,
kurių metu buvo parodyta 10
lietuviškų vaidybinių ir 6
dokumentinių filmų
programa bei
retrospektyvinė programa,
prisimenant žymaus lietuvių
aktoriaus Donato Banionio
įvairių metų kūrybinius
darbus pasaulio kino
ekranuose.
Lietuviško kino dienas
Maskvoje Lietuvos
ambasada Rusijos
Federacijoje pradėjo dviejų
dokumentinių filmų
,,Lietuva 1929 metais“ (op.
Jonas K. Milius, 1929 m.)
ir ,,Pasaulį vaizduojuos kaip
didelę simfoniją...“
M.K.Čiurlionis (rež. R.
Verba, 1975 m.), bei
vaidybinio rež. A.Puipos
filmo ,,Edeno sodas“ (2015
m.) parodymu.

Festivalyje
apsilankė virš 3000
žiūrovų
Informaciją apie
kino festivalį bei
Algimanto Puipos ir
Aleksandro Šimelio
interviu radijo
stočiai „Orfej“
išgirdo apie 3
milijonai radijo
stoties „Orfej“
klausytojų.

Informacija skelbta
http://www.muzcentru
m.ru/news/2015/10/177
59-tretij-festivallitovkogo-kino-moskve
http://www.newizv.ru/c
ulture/2015-1022/229345zavershilsja-tretijfestival-dni-litovskogokino-v-moskve.html
http://www.moviestart.
ru/news/pokazy_treteg
o_festivalja_litovskogo
_kino_v_moskve_sosto
jatsja_v_kinoteatre_illj
uzion/2015-10-14-1977
https://illuzion.timepad
.ru/event/255281/
http://riavesti.com/cult
ure/dni-litovskogokino-v-moskve/
http://gosfilmofond.ru/
?tag=
%D1%84%D0%B5%D
1%81%D1%82%D0%
B8%D0%B2%D0%B0
%D0%BB
%D1%8C&paged=3
http://ethnokongress.ru/
actualtheme/22288dni-litovskogo-kino-vmoskve.html

LR ambasada Rusijoje,
LRKM,
Gosfilmofondas,
LKC,
radijas “Orfej”,
kinoteatras “Illiuzion”,
Lietuvos centrinis
valstybės archyvas,
Rusijos federacijos
valstybinis kinofoto
dokumentų archyvas,
Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejus,
Balturas.

http://unikino.ru/
%D0%B3%D0%BE
%D1%81%D1%84%D
0%B8%D0%BB
%D1%8C%D0%BC
%D0%BE
%D1%84%D0%BE
%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE
%D1%81%D1%81%D
0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%BE
%D0%BA
%D0%B0%D0%B7%
D1%8B
%D0%B2%D0%B0%
D0%B5%D1%82%D0%BB
%D0%B8%D1%82/
14. VOC COLOURS
Leo Records Festival
in Russia 2015
Organizatoriai:
Leo Records Festival

S. Peterburgas,
Eksperimentinio garso
galerija GEZ-21,
spalio 18 d.
S. Peterburgas,
Majakovskio
bibliotekos “Muzikos ir
meno centras”,
spalio 19 d.

Arkadijus
Gotesmanas

S. Peterburge spalio 10-19
įvyko IV Leo Records
Festival in Russia 2015
“VOC COLOURS”.
Festivalio rengėjas ir Leo
Records įrašų studijos
partneris Aleksejus
Kruglovas pristatė festivalį
(18 koncertų), apėmusį
penkis Rusijos miestus ir
atlikėjus iš 9 šalių.

Festivalyje
apsilankė virš 2000
klausytojų

Informacija skelbta
http://journal.jazz.ru/ta
g/leo-records/
http://obtaz.com/nevsk
y20_Leo_Records_Festi
val_in_SPb.htm
http://www.jazzmap.ru/
festivals/III-LeoRecords-Festival-inRussia.php
http://soundmuseumsp
b.ru/
http://pl.spb.ru/structur
e/detail.php?ID=1666

LR ambasada Rusijoje,
LRKM,
Goethe institutas,
Zvuki.RU,
Jazz.RU.

15. S. Peterburge lietuviško kino dienos
(I-asis lietuviško kino
festivalis)
Organizatoriai:
Gosfilmofondas,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
LKC

S.Peterburgo
kinocentras “Rodina”,
spalio 23-27 d.

Ramunė
Sakalauskaitė,
Vidas Grigoraitis,
Algimantas Puipa,
Viktoras
Radzevičius,
Aleksandras
Šimelis

Š. m. spalio 23-27 dienomis
pirmą kartą S. Peterburge,
prestižiniame kino centre
„Rodina“, įvyko lietuviško
kino dienos. S. Peterburgo
gyventojams ir svečiams
buvo parodyta 10 lietuviškų
vaidybinių ir 6
dokumentinių filmų
programa bei
retrospektyvinė programa.
S. Peterburgas ypatingai
šiltai priėmė pasiūlytą
lietuviško kino festivalį.
Spaudos konferencijoje
dalyvavo virš 50 žurnalistų.
Pasirodė virš 200 anonsinių
pranešimų apie festivalį ir jo
programą.

Festivalyje
apsilankė apie 2000
žiūrovų.
Informaciją apie
kino festivalį bei
Algimanto Puipos ir
Aleksandro Šimelio
interviu radijo
stočiai „Orfej“
išgirdo apie 3
milijonai radijo
stoties „Orfej“
klausytojų.

Informacija skelbta
http://www.muzcentru
m.ru/afisha?
layout=playbill&playbi
llId=5817
http://rodinakino.ru/ne
ws/2015/10/05/01/
http://gidsobitiy.ru/festi
val-litovskogo-kino-vrodine/
http://www.metronews.
ru/novosti/dnilitovskogo-kinoprojdut-vpeterburge/TpoljB--M8FqhuQaq9MVg/
http://gosfilmofond.ru/
?p=5783
http://vk.com/club4373
7870
http://www.liveinternet
.ru/community/rss_pro
artinfo/post374908105/
http://proartinfo.ru/afis
ha/1015675-v-sanktpeterburge-proidut-dnilitovskogo-kino

LR ambasada Rusijoje,
LRKM,
Gosfilmofondas,
LKC,
radijas “Orfej”,
kinoteatras “Rodina”,
Lietuvos centrinis
valstybės archyvas,
Rusijos federacijos
valstybinis kinofoto
dokumentų archyvas,
Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejus,
Baltija travel V.S..

16. Tarptautinis XXasis džiazo festivalis
‚Džazovaja
provincija“
Organizatoriai:
Leonid Vinckevič,
Kursko filharmonija,
„Džazovaja provincija“
administracija

Kursko miesto
filharmonija,
lapkričio 1 d.
Festivalio trukmė:
spalio 5 d. – lapkričio
11 d.

Aleksandras
Šimelis

Lapkričio 1 d. Kursko
valstybinėje filharmonijoje,
tarptautiniame džiazo
festivalyje „Džazovaja
Provincija“, , įvyko A.
Šimelio koncertas kartu su
pasaulinio garso džiazo
duetu, Leonid & Nick
Vintskevich Duo.
Įspūdingame koncerte
skambėjo džiazo legendų,
autorinės Leonido ir Nicko
Vintskevich bei A.Šimelio
džiazo kompozicijos.

Festivalyje
apsilankė virš 6000
klausytojų.

Informacija skelbta
http://www.jazzprovinc
e.ru/menu/11
http://www.jazzprovinc
e.ru/events
http://vk.com/jazzkursk
http://dzhazovayaprovintsiya.muzkarta.in
fo/
http://www.dddkursk.r
u/lenta/2014/09/21/022
544/
http://www.jazz.ru/festi
val/jazzprovince/

LR ambasada Rusijoje,
LRKM,
Kursko filharmonija,
„Džazovaja provincija“
administracija.

17. “MARIMBA LT” Lietuvos Respublikos
koncertas ir
meistriškumo
kursai

ambasada Rusijoje,
J. Baltrušaičio namai,
lapkričio 13 d.

Saulius AuglysStanevičius

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
lietuvių bendrija S.
Peterburge.

18. XI-asis
tarptautinis
jaunųjų džiazo
atlikėjų
konkursas „Mir
Džiaza“ Rostove
prie Dono
Organizatorius:
Rostovo prie Dono
menų koledžas

Rostovo prie Dono
menų koledžas,
Rostovo valstybinis
teatras,
lapkričio 26-29 d.

RICHARDAS
BANYS
(fortepijonas)
DONATAS
PETREIKIS
(saksofonas)
IGNAS
KASIKAUSKAS
(būgnai)

Lapkričio 13 d.
J.Baltrušaičio namuose,
Maskvoje, įvyko S. AuglioStanevičiaus meistriškumo
pamokos Gnesinų
akademijos mušamųjų
katedros studentams (viso 12
aktyvių studentų) ir maestro
marimbos vakaras kartu su
geriausiais Gnesinų
akademijos studentais,
dalyvavusiais meistriškumo
kursuose.

Koncerte dalyvavo
virš 140 klausytojų.

Jau trečiąjį kartą iš eilės
jaunieji Lietuvos džiazo
atlikėjai dalyvavo XI-ajame
tarptautiniame
jaunųjų
džiazo atlikėjų konkurse
„Mir Džiaza“ Rostove prie
Dono ir trečiąjį kartą iš eilės
tapo konkurso laureatais ir
diplomantais.

Baigiamajame
laureatų koncerte
dalyvavo apie 300
klausytojų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

Informacija skelbta
http://rostartcollege.ru/
konkurs-mir-dzhaza2015/
http://www.donland.ru/
Donland/Pages/View.a
spx?
pageid=92219&ItemID
=64906&mid=83794
http://musicgazeta.com/article/412
1/
http://vyafisha.ru/item/5358
http://rostovgorod.info/news/2015/
12/01/0006044
http://www.rostov.aif.r
u/culture/art/1385604

LR ambasada Rusijoje,
LRKM,
Gnesinų valstybinė
muzikos akademija.

LR ambasada Rusijoje,
LRKM,
Rostovo prie Dono menų
koledžas.

19. Jaunųjų laureatų
koncertas
Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Lietuvos Respublikos
ambasada Rusijoje,
Jurgio Baltrušaičio
namai
lapkričio 30 d.
Koncertas Lietuvos
ambasados VIP
svečiams.
gruodžio 1 d.
Koncertas plačiajai
Maskvos visuomenei.

20. Lietuviškų
interjero darbų
prezentacija
Organizatorius:
Komercijos atašė RF

Lietuvos Respublikos
ambasada Rusijoje
lapkričio 26 d.

RICHARDAS
BANYS
(fortepijonas)
DONATAS
PETREIKIS
(saksofonas)

Jau tradicija tapo Rostovo
prie Dono konkurso laureatų
pasirodymas ir Maskvoje. Šį
kartą Maskvoje įvyko du
jaunųjų džiazo virtuozų
koncertai.

Koncertuose
dalyvavo apie 300
klausytojų.

Greta kitų prezentacijos
dalyvių buvo pristatyti
dailininko A. Gražio tapybos
darbai.

Renginyje dalyvavo
virš 60 interjero
srities profesionalų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

LR ambasada Rusijoje,
LRKM,
J. Baltrušaičio bendrojo
lavinimo mokykla.

IGNAS
KASIKAUSKAS
(būgnai)

Aleksandras
Šimelis

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

LR ambasada Rusijoje,
LRKM.

21. K. OGINSKIS:
„TĖVYNEI
SKIRIU
TURTUS,
DARBUS IR
GYVENIMĄ“
Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
LR ambasada Rusijoje.

J. Baltrušaičio
bendrojo lavinimo
mokykla, Lietuvos
Respublikos ambasada
Rusijoje,
Jurgio Baltrušaičio
namai

VIRGINIJA
KOCHANSKYTĖ,
aktorė

gruodžio 9 d.

GIEDRĖ
ZEICAITĖ,
dainininkė

ŠVIESĖ
ČEPLIAUSKAITĖ,
pianistė

Minint Mykolo Kleopo
Oginskio 250-ųjų gimimo
metinių jubiliejų, Maskvoje
buvo surengti du koncertai,
kuriuose skambėjo M. K.
Oginskio kūriniai
fortepijonui ir romansai,
laiškai, memuarai,
autobiografijos, knygos
,,Atsiminimai“ fragmentai.
,,Jei ne tragiškas mano
tėvynės ir tautos likimas,
būčiau tapęs
kompozitoriumi“ - artėjant
gyvenimo saulėlydžiui,
karčiai apgailestaudamas yra
išsitaręs kompozitorius M.
K. Oginskis.
Kunigaikščiui, įžymiam
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės, Abiejų
Tautų Respublikos
valstybiniam veikėjui,
diplomatui, politikui, vienam
iš 1794 metų sukilimo vadų,
Rusijos caro Aleksandro I
slaptajam patarėjui, Vilniaus
universiteto garbės nariui
pasaulinę šlovę atnešė
polonezas ,,Atsisveikinimas
su Tėvyne“. Ir jau daugiau
kaip du šimtus metų per
bekraštes įvykių erdves
keliauja ir smelkiasi į
klausytojų širdis Tėvynės
ilgesio melodijos...

Renginiuose
dalyvavo apie 300
klausytojų.

Informacija skelbta
Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

LR ambasada Rusijoje,
LRKM,
J. Baltrušaičio bendrojo
lavinimo mokykla.

22. Festivalis
„Winterreise –
Žiemos kelionė“
muzikinis spektaklis
„Passione amorosa“
Organizatorius:
„Beliajevo“ galerija,
www.wrfest.com

1. „Beliajevo“ galerija šventinis muzikinis
spektaklis „Passione
amorosa“

Indrė Baikštytė,
Rūta Lipinaitytė,
Donatas Bagurskas,
Dainius Rudvalis,
Audronė Žigaitytė.

Festivalio „Winterreise –
Žiemos kelionė“ metu įvyko
net trys muzikinio spektaklio
„Passione amorosa“
atlikimai. Klausytojai labai
šiltai priėmė Lietuvos
atlikėjų pasirodymą.

Renginiuose
dalyvavo apie 400
klausytojų.

Egidijus Buožis

Gruodžio 22 d. LR
Ambasadoje įvyko
paskutinis 2015 metų
šventinis koncertas, kuriame
žinomas Lietuvos pianistas
E. Buožis skambino savo
asmenines džiazo
kompozicijas.

Renginyje dalyvavo
apie 160 klausytojų.

2. Lietuvos
Respublikos ambasada
Rusijoje, Jurgio
Baltrušaičio namai –
šventinis muzikinis
spektaklis „Passione
amorosa“,
skirtas LVK
MASKVOJE

Informacija skelbta
www.wrfest.com

LR ambasada Rusijoje,
LRKM,
„Beliajevo“ galerija,
www.wrfest.com .

3. Lietuvos
Respublikos ambasada
Rusijoje – šventinis
muzikinis spektaklis
„Passione amorosa“,
skirtas lietuvių
bendruomenei,
diplomatų korpusui bei
LR ambasados
darbuotojams RF
gruodžio 10-12 d.

23. Pianisto E.Buožio
autorinis džiazo
vakaras
Organizatorius:

Lietuvos Respublikos
ambasada Rusijoje,
Jurgio Baltrušaičio
namai
gruodžio 22 d.

Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Informacija skelbta

LR ambasada Rusijoje,
LRKM.

Lietuvos Respublikos
ambasados Rusijoje
internetinėje svetainėje

Taip pat prisidėjau prie šių projektų:
1. Man padedant parašytas straipsnis apie V. Noreiką „Balsą reikia mylėti kaip moterį“ laikraštyje Nevskoje Vremia
rugsėjo 25 d. Straipsnį parašė žurnalistas Vladimir Žioltov / S.Peterburgas. http://www.nvspb.ru/media/numbers/6062/pdf/11.pdf

2. Suorganizavau Liavo Bakso darbų pristatymą į Lietuvą parodai nacionaliniame muziejuje, skirtai dailininko L. Bakso 150-osioms gimimo
metinėms.
3. Suorganizavau lietuviškų knygų rusų kalba siuntų parengimą ir dovanojimą J. Baltrušaičio bendrojo lavinimo mokyklai (virš 300 vnt.) ir Irkutsko
miesto centrinei bibliotekai (virš 600 vnt.)
4. Padėjau studijai „Fiška Film“ suorganizuoti dokumentinio filmo iš ciklo „Daugiau, nei meilė“ filmavimą Lietuvoje, kuris buvo užsakytas
Rusijos centrinės televizijos kultūros kanalo bei bus parodytas per televiziją 2016 m. pirmajame pusmetyje. Juostą pamatys apie 10 milijonų
žiūrovų.

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.
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)

___Aleksandras Šimelis___________
(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.

