LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Vokietija, dr. Gabrielė Žaidytė
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2015 m. II pusm.
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
Veiklos
vykdytojai (Lietuvos ir
įgyvendinimo
paskyrimo valstybės
vieta ir data
įstaigos, įmonės, kultūros
atašė), kultūros atašė indėlis
į projektą

Į veiklą įtraukti
kultūros ir
kūrybinių
sektorių
profesionalai

Veiklos reikšmė, pasiekti rezultatai
(atsakingų vykdytojų statusas ir
bendradarbiavimo kokybė, tikslinės
auditorijos grupės, žiniasklaidos
vertinimai, rezultatų tvarumas,
įvykę aukšto lygio susitikimai ir
pan.)

Auditorijos
dydis
(lankytojų
skaičius)

Svarbiausi anonsai ir atsiliepimai
žiniasklaidoje, nuorodos tinklapiuose arba
reikšmingų publikacijų kopijos el. formatu

1. Filmo peržiūra ir
diskusija
dalyvaujant
režisieriui.
Dokumentinių
filmų programoje
„DokuMontag“
skirtoje
eksperimentiniam
ir socialiai
angažuotam
Centrinės ir Rytų
Europos kinui.
Filmas
„Alkofutbolas“, LR
kultūros atašatas,
Čekų kultūros
centras, Litauisches
Kino geos Berlin.
Kontaktai, renginio
organizavimas,
koordinavimas,
partnerių paieška,
finansinis indėlis,
Know How.

Čekų centras.
Berlynas.

Kęstutis
Gudavičius,
Giedrė
Simanauskaitė.

Jau kelintus metus iš eilės
dalyvaujame Berlyne gerai
žinomoje programoje DokuMontag,
kuriame rodomos Centrinės ir Rytų
Europos šalių eksperimentinis ir
socialiai angažuotas dokumentinis
kinas. Programa pritraukia įvairią ir
tarptautinę Berlyno auditoriją,
kadangi ciklo kalba – anglų. Taip
pat žiniasklaidos atstovus, kino
kritikus bei plačią kinu
besidominčią auditoriją.

Per 50
žiūrovų.

http://berlin.czechcentres.cz/programm/e
vent-details/dokumontag-14-12/
http://www.gratis-inberlin.de/kino/item/2023795dokumontag-alkofutbolas-alcofootball
http://gvents.de/berlin-dokumontagalkofutbolas-alcofootball/603638
http://www.delfi.lt/pramogos/kinas/berlyn
e-lietuvio-filmas-apie-alkoholiku-irnarkomanu-futbolokomanda.d?id=69807218

2. Baltistikos
konferencija.
Lituanistikos
centras HU. LR
kultūros atašatas,
Latvijos ambasada
Vokietijoje.
Projekto sklaida,
koordinavimas.

Humboldtų
universitetas,
Berlynas.

Prof. Jolanta
Gelumbeckaitė.

Humboldtų universitete jau kelintus Per 50
metus veikia lituanistikos centras,
asmenų.
kurio tikslas lietuvių kalbos ir jos
tyrimų sklaida bei akademinės
studijos. Su šiuo centru
pastaraisiais metais esame surengę
ne vieną bendrą projektą, skirtą
Lietuvos istorijos, literatūros,
kalbos skaldai. Šis centras –
vienintelis Europoje lituanistikos
centras ir bene aktyviausiai
veikiantis akademinis lietuvių
kalbos centras Vokietijoje. Centro
programa labai plečiama, ženkliai
didėja auditorija, svarbu buvo ir tai,
kad dalyvavome kartu su kolegomis
iš Latvijos ambasados.

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultur
a/kulturos_naujienos/berlyno_humboldtu_u
niversitete_vyks_diskusija_apie_baltistikos
_perspektyvas/

https://www2.huberlin.de/indogermanistik/allgemein/Einlad
ung13November2015.pdf
https://www2.huberlin.de/indogermanistik/allgemein/aspazij
a.php

3. Filmo peržiūra ir
diskusija su
režisieriumi. „Tarp
keliaujančių kopų“.
Renginys vyko
Lietuvos –
Vokietijos kultūros
analų ciklo
programos
rėmuose. Rytų
Prūsijos muziejus,
Liuneburge, LR
ambasada
Vokietijoje, LR
kultūros atašatas.
Idėja,
organizavimas,
partnerių paieška,
dalinis
finansavimas.

LR ambasada,
Berlynas.

Arvydas
Barysas.

Filmo peržiūra vyko Lietuvos –
Vokietijos kultūros analų ciklo
programos rėmuose. Ši mano
inicijuota programa labai populiari.
Pritraukia daugiausiai vokišką
auditoriją, besidominčią Vokietijos
ir Lietuvos, Prūsijos istorinėmis
sąsajomis. Didžioji auditorijos dalis
– akademikai. Šios programos
renginiai išprovokuoja diskusijas.
Filmas „Tarp keliaujančių kopų“
nebuvo išimtis. Po filmo peržiūros
gautas ne vienas padėkos laiškas,
kuriame buvo pabrėžiama temos
svarba. Bendrai, Nidos menininkų
kolonija – viena tų temų, kurios
labai aiškiai sieja Lietuvos ir
Vokietijos istoriją, ji yra labai
provokatyvi tolimesnėms
diskusijoms ir inspiruoja sekančius
renginius.

Apie 50
žiūrovų.

http://vlbe.org/2015/10/21/pakvietimas-ilietuviu-rezisieriaus-arvydo-baryso-filmotarp-keliaujanciu-kopu-perziura-berlynas/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramo
gos/kinas_muzika_tv/abaryso_filmas_tarp_
keliaujanciu_kopu_bus_pristatytas_berlyne/
http://www.ostpreussischeslandesmuseum.de/menuerechts/termine/einzeltermin/article/zwische
n-wanderduenen-nidden-diekuenstlerkolonie-auf-der-kurischennehrung.html
http://www.weserkurier.de/region/wuemme-zeitung_artikel,Vortrag-und-Film-ueber-Nidden_arid,1031537.html

4. Filmų vakaras
„Bunt
gemischt“ vykęs
EUNIC – Berlin
„Bunt
gemischt“ program
os rėmuose. Vakaro
metu buvo parodyti
trumpo metro
lietuvių, rumunų
bei belgų filmai,
programą skiriant
visai šeimai. Tai
buvo pirmas
bendradarbiavimas
su belgais ir
rumunais. Belgijos
ambasada Berlyne,
Rumunų kultūros
centras Berlyne,
Litauisches Kino
goes Berlin, LR
ambasada
Vokietijoje, LR
kultūros atašatas.
Erdvė, programos
koordinavimas,
dalinė finansinė
parama, kontaktai,
Know How.

LR ambasada,
Berlynas.

Giedrė
Simanauskaitė.

Auditorijoje buvo žmonių, mažai
susidūrusiu su lietuvišku kinu
lietuvišku - ji ženkliai prasiplėtė,
gera, pasiteisinusi projekto sklaida,
įdomus projektas lietuviškų,
rumuniškų bei belgiškų trumpo
metro filmų palyginimui,
neturinčiam precedento. Užmegzti
nauji kontaktai, projektas vykdytas
su naujais partneriais.

Per 40.
žiūrovų.

http://heyevent.de/event/ttumjiq3upuuqa/wa
llonisch-rumanisch-litauischeskurzfilmprogramm-bunt-gemischt
http://berlin.euniconline.eu/sites/default/files/imce/u5687/150
916_eunicbuntgemischt.pdf
http://eunicberlin.eu/inhaltsseiten/einzelansicht/termin/
event/2014/10/17/tx_cal_phpicalendar/bunt
-gemischt-neue-schoene-welt-litauischpolnisches-kurzfilmprogramm.html
http://nipora.com/berlin-eunic-kulturtageunic-bunt-gemischt/885507
http://www.zitty.de/eunic-bunt-gemischtkulturtag-der-europaischen-kulturinstitutein-berlin/
http://www.berlin.de/land/kalender/index.p
hp?detail=103800&ls=80&c=22&date_start
=13.11.2015

5. Fotografijų paroda.
Hamburge
gyvenančio
Lietuvių fotografo
Andriaus Čeponio
pirmoji paroda
Berlyne. Lietuvių
menininkų
kuriančių
Vokietijoje
prisistatymų cikle.
Galerija Mare
Liberum
(Hamburgas), LR
ambasada
Vokietijoje, LR
kultūros atašatas
Vokietijoje. Idėja,
koordinavimas,
organizavimas,
Know How,
finansinė parama.

LR ambasada,
Berlynas.

Andrius
Čeponis, Erika
Davidavičius.

Vienas LR kultūros atašato
Vokietijoje prioritetų – Vokietijoje
gyvenančių ir kuriančių lietuvių
menininkų prisistatymai. Vienas
tokių prisistatymų – Andriaus
Čeponio personalinė fotografijų
paroda „Portritektūra“, kuri buvo ir
jo pirmoji paroda Vokietijos
sostinėje. Beveik visai auditorijai,
susirinkusiai į atidarymą bei
atėjusiai į parodą jos eksponavimo
metu, šis jaunas lietuvių fotografas
nebuvo žinomas. Juolab, kad tai
buvo jo antroji personalinė paroda
šioje šalyje. Ši paroda, kuri siejasi
ir su Lietuva bei jos žmonėmis,
buvo vertas jaunojo lietuvių
fotografo kūrybos pristatymas po
kurio jis gavo kitų parodų
pasiūlymų.

Apie 200.

http://www.tidenet.de/radio/audiothek/336/
17712/20150622
https://roundtown.com/event/20486560/AN
DRIUS-%C4%8CEPONISPORTRITEKTUR-Berlin-DE

http://www.litart-kultura.de/archives/842

6. Tarptautinis vaikų
knygų ir iliustracijų
festivalis. „Das
Duester und das
Heiter“. Kontaktai,
Know How.

Miuencheberg
as, Frankfurtas
prie Oderio,
kitur.

Ieva Babilaitė.

Jau kelintus metus iš eilės lietuvių
vaikų knygų autoriai bei
iliustruotojai yra kviečiami į
tarptautinį festivalį, rengiamą
Vokietijoje ir Lenkijoje „Das
Duestere und das Heitere“.
Festivalis, kurios geografija
ženkliai plečiasi ir nebeapsiriboja
vien Vokietija, sutraukia vis
didesnę auditoriją. Taip pat yra
didžiausias vaikų knygų ir
iliustracijų festivalis Brandenburgo
žemėje. Festivalis tampa vis labiau
populiarus ir vis geriau žinomas.
Puiki platforma mūsų vaikų
literatūros ir iliustracijų sklaidai ne
tik Vokietijoje, bet ir tose šalyse
Didelė auditorija, daug
žiniasklaidos, puikus
bendradarbiavimas.

Apie 200.

http://www.bilderbuchfestival.de/Duster%2
6Heiter2015/Das_Dustere_und_das_Heiter
e_%28seit_2013%29/Das_Dustere_und_da
s_Heitere_%28seit_2013%29.html
http://stiftungillustration.blogspot.de/2014/10/dasdustere-und-das-heitere.html
http://himbeermagazin.de/veranstaltungen/fur-familiendas-dustere-und-das-heitere/
http://www.mediahunter.daistesja.de/mycalendar/?cid=mc_mini_widget3&mc_id=72
http://www.radioeins.de/veranstaltungen/tip
p/brandenburg/das-duestere-und-dasheitere.html
http://www.kreativesbrandenburg.de/veranstaltung/bilderbuchfestival-das-dustere-und-das-heitere/
http://www.vivavostok.org/das-duestereund-das-heitere-mroczne-i-zabawne-2internationales-festival-fuer-illustriertekinder-und-jugendliteratur-inmuencheberg-mark-frankfurt-oder-undbuckow/
http://www.bild.de/regional/berlin/duestereund-heitere-bilderbuecher-thema38223982.bild.html
http://www.moz.de/artikel-

7. Lituanistinė
diskusija. Diskusija
su HU studentais
intensyviuose
kursuose
studijavusiais
lietuvių kalbą ir
dalyvavusiais
Lietuvos istorijos
vasaros
akademijoje HU.
Lituanistikos
centras HU,
Lietuvos kultūros
atašatas. Renginio
organizavimas,
koordinavimas.

LR ambasada,
Berlynas.

-

Jau tradiciniu tapęs renginys.
Apie 20.
Susitikimas ir diskusija su lietuvių
kalbos ir istorijos studentais iš
Humboldtų universiteto. Labai
naudingas informacine prasme,
skleidžiant lietuvių kalbą, literatūrą
ir kultūrą. Studentais atskleidžia
savo lietuvių kalbos ir istorijos
studijų motyvaciją. Plečiasi mūsų
renginių auditorija, puiki galimybė
atrasti ir pritraukti daugiau Lietuvos
bičiulių.

Renginys uždaras.
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultur
a/kulturos_naujienos/berlyno_humboldtu_u
niversitete_vyks_diskusija_apie_baltistikos
_perspektyvas/

8. Tarptautinis kino
Berlyno kino
festivalis
teatrai.
„Interfilm“. Lietuva
– šalis garbės
viešnia.
Tarptautinis
festivalis Interfilm,
Vilniaus trumpo
metro filmų
festivalis, LR
kultūros atašatas
Vokietijoje.
Kontaktai,
koordinavimas,
vakaro, skirto
Lietuvos kaip
garbės viešnios
prisistatymui
rengimas, kontaktų
perdavimas, know
how.

9. Lietuvių Interfilm – antras pagal dydį
kino
Berlyno kino festivalis, kuriame
kūrėjų.
Lietuva šalis garbės viešnia tapo
pirmą kartą. Interfilm yra vienas
didžiausių Europoje trumpo metro
filmų festivalių, kuris sulaukia
didžiulės ir labai plačios
auditorijos, tad dėmesio
lietuviškam kinui šiais metais jame
buvo labai daug. Festivalyje buvo
parodyta 10. Lietuviškų trumpo
metro filmų, į filmų pristatymus
atvyko daug kino kūrėjų iš
Lietuvos. Lietuvai buvo skirtos
specialios programos, lietuviškas
kinas buvo pristatytas ne tik
festivalio atidarymo, bet ir atskirų
vakaro programų metu. Festivalis
sulaukė labai daug žurnalistų, daug
dėmesio jam buvo skiriame
spaudoje, minint, kad Lietuva –
šalis viešnia.

Per 500
žiūrovų.

http://blog.interfilm.de/category/kino/
http://www.gep.de/interfilm/deutsch/interfil
m3850_37594.htm
http://www.gep.de/interfilm/deutsch/interfil
m3850_84978.htm
http://www.delfi.lt/temos/triuksmadarys/
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/kinas/
lietuviskas-kinas-svecias-tarptautiniameberlyno-kino-festivalyje-interfilm-4-539808
http://1psl.lt/kultura/2015/11/lietuviskaskinas--svecias-tarptautiniame-berlyno-kinofestivalyje-interfilm
http://kinfo.lt/didziausiame-vokietijostrumpametraziu-filmu-festivalyje-specialibaltijos-saliu-programa/

http://www.lrytas.lt/zyme/Tarptautinis%20
Berlyno%20kino%20festivalis?p=2
http://www.straipsniai.lt/zyma/Kino_festiva
lis
http://aidas.us/lietuviskas-kinas-sveciastarptautiniame-berlyno-kino-festivalyjeinterfilm/
http://berliner-filmfestivals.de/interfilm

10. Knygos
pristatymas. G.
Kanovičiaus
romano „Kaddisch
fuer mein
Schtettl“ pristatyma
s Lietuvių
literatūros salonų
programos
rėmuose. Aufbau
Verlag, LR
ambasada LR
kultūros atašatas.
Inicijuotas,
koordinuotas,
parengtas
pristatymas, dalinai
paremtas
finansiškai.

LR ambasada,
Berlynas.

-

Pirmoji knygos ‚Kaddisch fuer
mein Schtettl“ premjera
Vokietijoje. Į knygos pristatymą
susirinko daug žmonių taip pat ir
tų, kurie į mūsų renginį atėjo pirmą
kartą. Prasiplėtė kontaktų sąrašas.
Knygos pristatymas buvo labai
svarbus mūsų šalies įvaizdžio
prasme. Knygos tema – iš mūsų
strateginių temų. Svarbus taip pat
kontaktas su leidykla, su kuria
bendrą knygos pristatymą rengėme
pirmą kartą. Nuspręsta
bendradarbiauti toliau, tiek rengiant
bendrus šios knygos pristatymus,
tiek Leipcigo knygų mugėje 2017 ir
po jos. Suplanuoti tolimesni knygos
pristatymai. Knyga buvo
recenzuota FAZ ir kituose
svarbiuose literatūriniuose
leidiniuose Vokietijoje.

Per 50
asmenų.

http://www.aufbauverlag.de/media/downloads/aufbau_hc_her
bst2015_vorschau.pdf
http://www.gkanovich.com/naujienos
http://berlynas.vlbe.org
https://www.buchweb.de/s/details.php?isbn
=9783351036102
http://www.huebscher.de/details/97833510
36102/Kaddisch-f%C3%BCr-mein-SchtetlGrigori-Kanowitsch/

11. Šiuolaikinės
tapybos paroda.
Petro Lincevičiaus
personalinė tapybos
paroda „Namukas
laikui“.
Werkstattgalerie,
LR kultūros
atašatas. Kontaktai,
kuratoriaus
kelionės
organizavimas,
parodos kuravimas,
informacijos
sklaida, dalinis
finansavimas.

Werkstattgaleri
e, Berlynas.

Petras
Lincevičius.

Kuratorių vizito į ArtVilnių metu,
Per 200
Berlyno galeristas P. Jordan
lankytojų.
atkreipė dėmesį į jaunojo
menininko prizą gavusį jauną
Lietuvos tapytoją P. Lincevičių,
kuriam po ArtVilniaus jis pasiūlė
surengti personalinę tapybos parodą
Berlyne. Tai tapo pirmąją
menininko personaline paroda už
Lietuvos ribų. Paroda, kuri buvo
surengta kartu su diskusija
dalyvaujant P. Lincevičiui, sulaukė
nemažo Berlyno kolekcionierių,
meno kritikų bei žurnalistų
dėmesio. Tuo pačiu jos atidarymo
metu buvo dar kartą atkreiptas
dėmesys į ArtVilnių, jaunojo
menininko apdovanojimus ir
ArtVilnių kaip galimybę pamatyti ir
atrasti naujas naujus vardus ir
projektus.

http://www.werkstattgalerie.org/
http://lithuanianculture.lt/petras-linceviciusrengia-personaline-paroda-berlyne/
http://kultura.lrytas.lt/daile/kelia-i-berlynap-linceviciui-atvere-meno-mugeartvilnius.htm
http://kvitrina.lt/petro-linceviciaus-parodazinomoje-berlyno-galerijojewerkstattgalerie/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultur
a/kulturos_naujienos/jaunasis_menininkas_
plincevicius_rengia_personaline_paroda_be
rlyne/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/201510-16-kai-laikas-trunka-ilgiau/136217

12. Kino festivalis.
„Litauisches Kino
goes Berlin“.
„Litauisches Kino
goes Berlin“,
Berlyno kino
teatrai, LR kultūros
atašatas.
Komunikacija,
informacijos
sklaida, dalinė
finansinė parama
festivaliui.

Berlyno kino
teatrai:
Sputnik,
ACUD Kino,
kiti, Caseopea.

Giedrė
Simanauskaitė.

Jau penktus metus Berlyne vyksta
lietuviško kino festivalis
„Litauisches Kino goes Berlin“. Šis
festivalis, kuris yra vienintelis
lietuviško kino festivalis už
Lietuvos ribų, jau turi savo vardą ir
savo auditoriją šiame mieste, jis
tampa tradiciniu. Kiekvienais
metais plečiasi jo auditorija,
daugėja atsiliepimų spaudoje. Nėra
kitos Rytų ar Centrinės Europos
šalies, kuri čia turėtų atskirą, jau
tradiciniu tapusį, filmų festivalį. Šis
festivalis – puiki platforma
supažindinanti Vokietijos sostinės
kino visuomenę ir miesto svečius
su lietuvišku trumpo metro kinu.

Per 700
lankytojų.

http://heyevent.de/event/ttumjiq3upuuqa/wa
llonisch-rumanisch-litauischeskurzfilmprogramm-bunt-gemischt
http://berlin.euniconline.eu/sites/default/files/imce/u5687/150
916_eunicbuntgemischt.pdf
http://berlin.euniconline.eu/?q=de/content/eunic-kulturtag2015
http://eunicberlin.eu/inhaltsseiten/einzelansicht/termin/
event/2014/10/17/tx_cal_phpicalendar/bunt
-gemischt-neue-schoene-welt-litauischpolnisches-kurzfilmprogramm.html
http://www.urbanite.net/de/berlin/events/lit
auisches-kino-goes-berlin
https://askhelmut.com/events/2015-10-1020-00-litauisches-kino-goes-berlin-2015filmrauschpalast
http://nipora.com/berlin-eunic-kulturtageunic-bunt-gemischt/885507
http://www.delfi.lt/pramogos/kinas/lietuvis
ko-kino-festivalis-berlyne-pristatysgeriausius-trumpametrazius-filmus-islietuvos.d?id=69192530
http://kultura.lrytas.lt/kinas/lietuvisko-kinofestivalis-berlyne-pristatys-naujausiusfilmus.htm

13. Spektaklis.
Tarptautiniame
teatrų festivalyje
„UNIDRAM“ buvo
parodytas Vilniaus
teatro
„Lėlė“ spektaklis
„Smėlio žmogus“.
Tarptautinis teatrų
festivalis
UNIDRAM,
Vilniaus teatras
‚Lėlė‘, LR kultūros
atašatas.
Komunikacija,
prisidėjimas prie
informacijos
sklaidos, dalinė
finansinė parama.

Tarptautinis
teatro festivalis
UNIDRAM,
Potsdamas.

Vilniaus teatro
‚Lėlė‘ trupė. 7.
asmenys.

Tarptautinis teatro festivalis
UNIDRAM yra vienas tų teatro
festivalių Vokietijoje, kurio fokusas
– Rytų ir Centrinės Europos teatras.
Tai yra žinomas, gerą vardą turintis
teatro festivalis, kuriame dalyvauti
– garbė. Lietuvių teatras šiame
festivalyje dalyvavo pirmą kartą,
tačiau festivalio organizatoriai labai
domisi Lietuvos teatru ir
bendradarbiavimą su Lietuvos
teatrais norėtų tęsti. Festivalis yra
labai gerai reklamuojamas ir
sutraukia plačią tiek teatro
mylėtųjų, tiek teatro kritikų
auditoriją. Spektaklis sulaukė itin
palankių vertinimų ir buvo labai
gerai sutiktas publikos. Užsimezgė
naudingi kontaktai.

Per 200
žiūrovų.

http://lzinios.lt/lzinios/lzinios-ltrekomenduoja/-smelio-zmogus-zengia-ivokietija/211726
http://www.menufaktura.lt/?m=1024&s=66
534#gsc.tab=0
http://kur.delfi.lt/kultura/smelio-zmogusspektaklis-spalio-31-18-val
http://www.unidram.de/de/ensemble/vilnius
-theatre-l%C4%97l%C4%97/der-sandmann
http://www.germany.travel/en/events/event
s/gallery-unidram-potsdam-internationaltheatre-festival.html
http://viena.lt/2015/11/02/smelio-zmoguszengia-i-vokietija/
https://www.facebook.com/litauencontemp
orary/
http://vz.lt/laisvalaikis/kultura-irvisuomene/2015/08/21/naujas-lelessezonas-nuo-charmso-iki-erlicko
http://www.tipberlin.de/node/711438/?p=comments

9. Personalinė paroda.
Hiltawski
Personalinė Antano Sutkaus galerija,
fotografijos paroda
Berlynas.
„Žmogaus dienoraštis“ ir
pokalbis su menininku.
Hiltawski galerija, LR
kultūros atašatas. Galerijos
atradimas, komunikacija,
prisidėjimas prie projekto
sklaidos, parodos
organizavimas, dalinė
finansinė parama.

Antanas Sutkus.

Hiltawski galerija – gerai žinoma
Berlyno fotografijos pasaulyje. Ji
yra galerijų kvartale ir yra labai
mėgstama tiek publikos, tiek
menininkų, tiek fotografijos kritikų.
Joje savo kūrybą yra eksponavę eilė
žinomų Europos šių dienų
fotografų. Susitikimas ir diskusija
su A. Sutkumi sulaukė didelio
publikos susidomėjimo,
kolekcionierių dėmesio, labai
prisidėjo prie šiuolaikinės lietuvių
fotografijos Berlyne sklaidos.
Diskusijos metu fotografas kalbėjo
ne tik apie savo kūrybą, tačiau ir
apie Lietuvos fotografiją, jos vietą
Europos fotografijos landšafte. Po
parodos sekė nauji parodų
pasiūlymai kitose Vokietijos
miestuose, užsimezgė daug
naudingų kontaktų.

Per 500
žiūrovų.

http://lithuanianculture.lt/antano-sutkausfotografiju-paroda-berlyne/
https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/antanassutkus-diskutuos-apie-fotografijagyvenima-ir-kuryba-su-savo-darbumyletojais-berlyne
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-irpramogos/a-sutkaus-zmogaus-dienorastisberlyne/205739
http://lietuve.lt/kultura/berlyne-antanosutkaus-fotografiju-paroda-apie-lietuvoszmones
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultur
a/kulturos_naujienos/fotografijos_meistras_
asutkus_diskutuos_berlyne/
https://www.facebook.com/BerlynoLietuvia
i/posts/10202105068021561
http://www.hiltawsky.com/sutkus/info.php
http://www.dgph.de/presse_news/termine/b
erlin-antanas-sutkus-gespraech-ueber-daslebenswerk
https://lfi-online.de/ceemes/de/news/berlinantanas-sutkus-2015-1002312.html
https://www.wasgehtheuteab.de/berlin/e/c9
c18385-fc04-49a2-8f12-60fcfaefa81f
http://www.iriedaily.de/blog/antanassutkus-peoples-diary/

10. Lietuvių kalbos
Berlyno
pristatymas. „Tag der
bibliotekos.
Sprachen“. EUNIC – Berlin
ir Europos komisija kasmet
Berlyne rengia „Tag der
Sprachen“ – projektą
Berlyno mokinius
supažindinanti su Europos
kalbomis. EUNIC – Berlin,
Berlyno šeštadienine
mokyklėle, Europos
komisijos atstovybė
Berlyne, miesto bibliotekos.
Kontaktai, logistika,
mokytojos paieškos, dalinė
finansinė parama,
prisidėjimas prie projekto
sklaidos.

Jurgita Kuolaitė. Jau kelintus metus šiame projekte
dalyvauja ir LR kultūros atašatas,
bendradarbiaudamas su Berlyno
šeštadienine mokyklėle. Šių
renginių metu. Per tuos kelis metus,
kai mes dalyvaujame projekte,
lietuvių kalba buvo pristatyta
daugiau nei 5 Berlyno mokyklų
mokiniams, kurie diskutavo ne tik
apie lietuvių kalbą, bet ir apie jos
kultūrą, istoriją, bei dabartį. Tai
svarbus projektas, pasiekiantis ne
tik mokyklas, bet ir miesto
bibliotekas, pasakojant ir pristatant
Lietuvą. Juo pasiekiame tą
auditorijos dalį, kuri su Lietuva
visai nėra susijusi, tad jis svarbus
auditorijos plėtrai. Taip pat yra
gerai iškomunikuojamas.

Per 60
mokinių.

http://berlin.euniconline.eu/?q=de/content/europaischer-tagder-sprachen
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/languag
e/de-DE/
http://www.schooleducationgateway.eu/de/
pub/news_events/european_day_of_langua
ges_-_26.htm
http://www.llull.cat/offices/berlin/noticies_
detall.cfm?id=32639&url=europaischertag-der-sprachen-wir-strampeln-fur-diemehrsprachigkeit.html
http://newsroom.phase6.de/europaeischertag-der-sprachen/
http://www.eizniedersachsen.de/europaeischer-tag-dersprachen-eu-sprachprofis-informieren-aufprominenten-plaetzen-in-berlin/
http://faktai.lt/pasaulis/lietuviu-kalbospamokos-berlyno-mokyklu-moksleiviams/

11. Knygos pristatymai.
Alvydo Šlepiko knygos
„Mano vardas
Marytė“ pristatymai ir
diskusijos su autoriumi.
Leidykla Mitteldeutscher
Verlag, Kylio literatūros
namai, Rytų Prūsijos
bendrija, Drezdeno
literatūros namai, LR
ambasada Vokietijoje, LR
kultūros atašatas. Idėja,
koordinavimas,
prisidėjimas prie projekto
sklaidos, vakaro Berlyne
organizavimas, partnerių
paieška, dalinė finansinė
parama.

Drezdeno
literatūros
namai, Kylio
literatūros
namai, LR
ambasada
Berlyne,
literatūrinė
kavinė „Cafe
erlesen“,
Brėmenas.

Alvydas
Šlepikas,
Markus
Roduner.

Knygoje „Mano vardas Marytė“
tematizuojama labai svarbi,
Lietuvos ir Vokietijos istoriją
siejanti - vilko vaikų tema. Tai yra
pirmas lietuvių autoriaus grožinės
literatūros kūrinys išleistas
Vokietijoje skirtas šiai temai.
Knyga Vokietijoje buvo pristatyta
tik ją išleidus ir sulaukė ne tik vertų
partnerių pristatymams, tačiau ir
nemažai recenzijų įvairioje
spaudoje. Skaitymai, kuriuose
dalyvavo rašytojas ir knygos
vertėjas sutraukė daug
besidominčios ir kompetetingos
auditorijos ir vyko prestižinėse
literatūrinėse erdvėse, dalyvaujant
žinomiems moderatoriams bei
žurnalistams. Šie knygos
pristatymai buvo Lietuvos istorijos
pristatymo sėkmė Vokietijoje.

Apie 200
žmonių.

http://literaturairmenas.lt/skelbimai/4263-aslepiko-knygos-mein-name-ist-marytemano-vardas-maryte-pristatymaivokietijoje
http://www.mitteldeutscherverlag.de/index.
php?option=com_eventlist&view=details&i
d=1549:alvydas-lepikas-mein-name-istmaryte&Itemid=66
http://www.dw.com/de/buch-autor%C5%A1lepikas-der-krieg-dauert-an/a16794249
http://www.wolfskindergeschichtsverein.de/front_content.php?idart
=436
http://www.weser-kurier.de/region/dienorddeutsche_artikel,-BewegendesSchicksal-der-Wolfskinder_arid,1208450.html
http://www.kulturkurier.de/festival_veranst
altung_438593.html
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/201501-13-ivairiakalbe-lietuviuliteratura/126228
http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturosnaujienos/vilko-vaikai-pareina-namo1397922/

12. Grupinė šiuolaikinės
lietuvių tapybos paroda
„Zachor“. K. Adenauerio
fondas, Moses –
Mendelssohno centras,
Lietuvos dailininkų
sąjungos galerija, LR
kultūros atašatas. Projekto
idėja, koordinavimas,
kontaktų paieškos, kontaktų
užmezgimas, logistikos
koordinavimas, finansų
paieška, partnerių paieška,
parodos atidarymo
parengimas, dalyvavimas
parodos atidaryme jo metu
grojant.

Konrado
Adenauerio
fondas,
Berlynas.

Linas
Liandzbergis,
Henrikas
Gulbinas,
Kęstutis
Vaiginis,
Aleksandra
Jacovskytė,
Kunigunda
Dineikaitė,
Jolanta
Kyzikaitė,
Kotryna
Džilavjan. Iš
viso: 7.

Tapybos paroda „Zachor!“
Per 500
(Atsimink!) yra keliaujant paroda
žmonių.
skirta Vilniaus žydų tematikai. Ji
jau buvo eksponuota Vilniaus
miesto rotušėje, po parodos Berlyne
paroda vyks į kitas šalis, kuriose
gyvena skaitlingos litvakų
bendruomenės. Parodos globėjas –
K. Adenauerio fondo pirmininkas –
Hans Gert Pottering, kuris pirmą
kartą tapo lietuvių projekto globėju.
Į parodos atidarymą susirinko per
240 asmenų, dėl salės galimybių
eilės norinčių priimti nebegalėjome.
Ši paroda garsiai nuskambėjo
Berlyne, sulaukė rėmėjų, daug gerų
atsiliepimų. Lietuvos žydų tema –
labai svarbi ir Vokietijoje esame
surengę ne vieną projektą šia tema,
tad paroda yra vertinga ne tik
menine, bet ir Lietuvos įvaizdžio
formavimo prasme. Taip pat tai yra
pirma lietuvių meno paroda, kurią
pavyko surengti K. Adenauerio
fonde ir ji buvo fondo visapusiškai
remiama. Svarbu, jog šis
bendradarbiavimas tęstųsi.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/201508-27-berlyne-atidaryta-paroda-apiezydiskaji-vilniu/134420
http://www.artnews.lt/lietuviu-tapybos-irfotografijos-paroda-zydiskojo-vilniausivaizdziu-topografija-vilniaus-miestorotuseje-27458
http://dsgalerija.lt/index.php/pageid/670
http://kultura.lrytas.lt/daile/zydiskasisvilnius-suvienys-po-visa-pasauliisblaskytus-litvakus.htm
https://www.facebook.com/permalink.php?i
d=1409933775934501&story_fbid=161209
1292385414
http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikisir-kultura/kultura/keliaujanti-siuolaikinestapybos-ir-fotogtafijos-lietuviu-parodanutups-berlyne-707198
http://www.kas.de/wf/de/17.65069/
http://www.zentrum-juedischestudien.de/event/2015-08-26-zachor-daseinstige-juedische-vilne/
http://www.mmzpotsdam.de/ausstellungsdetails/events/Auss
tellung.html
http://www.litart-kultura.de/archives/1015

14. Susitikimas ir
diskusijos. Lietuvos
vaikų literatūros
leidėjų susitikimas
ir diskusijos su
vokiečių leidėjais
tarptautinės
Frankfurto knygų
mugės metu.
Tarptautinė
Leipcigo knygų
mugė, Lietuvos
leidėjų asociacija,
Vokietijos vaikų ir
paauglių literatūros
susivienijimas.
Kontaktų paieška,
susitikimo
koordinavimas.

Tarptautinė
Frankfurto
knygų mugė,
Frankfurtas
prie Maino.

7. lietuvių
leidėjai.

2015 m. gegužės mėnesį Lietuvoje
lankėsi vokiečių leidėjų delegacija,
kurios sudėtyje, deja, nebuvo vaikų
ir paauglių literatūros leidėjų, todėl
buvo labai svarbu rasti susitikimo
su jais formatą. Susitikimo metu
Lietuvos leidėjai turėjo puikią
progą speed dating metu pristatyti
savo leidžiamas knygas vokiečių
leidėjams tiesiogiai, išsiaiškinti
tolimesnio bendradarbiavimo
galimybes ir perspektyvas bei
paskleisti Lietuvos autorių kūrybą.

Susitikimas
buvo skirtas
tik leidėjams.

-

15. Istorinė paroda.
Miesto rotušė,
Šilutės miesto
Emmerichas.
istorinė paroda
Emmeriche.
Emmericho –
Šilutės draugija,
Emmericho
savivaldybė, Šilutės
miesto biblioteka,
LR kultūros
atašatas.
Informacijos
sklaida, dalinė
finansinė parama.

Šilutės miesto
bibliotekos
delegacija: 5
nariai.

Emmericho ir Šilutės miestų
partnerystė tęsiasi jau 25 metus. Tai
viena aktyviausių miestų
partnerysčių tarp Lietuvos ir
Vokietijos miestų. Šiais metais,
minit garbingą sukaktį, Emmeriche
buvo eksponuojama istorinė paroda
apie Šilutės miestą, jo istoriją ir
gyventojus. Šiais parodai buvo
suteikta garbinga erdvė – miesto
rotušė, kurioje ji buvo
eksponuojama daugiau nei mėnesį,
tad ją pamatyti progą turėjo labai
daug lankytojų. Pristatant Šilutę
buvo pristatoma ir Lietuva, jos
kultūra ir istorija. Paroda buvo
svarbi dėl lankytojų skaičiaus, jos
prieinamumo plačiai auditorijai ir
garbingų svečių dalyvavimo jos
atidaryme.

5000
žmonių.

https://www.emmerich.de/de/inhalt/staedte
partnerschaften/
http://www.derwesten.de/staedte/emmerich/
silute-ausstellung-ab-jetzt-im-rathaus-zusehen-aimp-id10927542.html

16. Knygos pristatymas
ir diskusija.
Visvaldo
Morkevičiaus
fotografijų albumo
„Viešos paslaptys“.
Knygynas „Motto“,
LR kultūros
atašatas
Vokietijoje.
Renginio
inicijavimas,
partnerių paieška,
informacijos apie
renginį sklaida,
dalinė finansinė
parama.

Knygynas
„Motto“,
Berlynas.

Visvaldas
Morkevičius,
Tomas
Mrazauskas,
Ignas Petronis

Knygynas „Motto“ - viena
prestižiškiausių ir žinomiausių
knygos erdvių Berlyne. Į joje
rengiamus knygų pristatymus
susirenka daug Berlyno knygų
menininkų, spaudos atstovų,
skaitytojų ir knygų mylėtojų. Mes
su šiuo knygynu, kuris kruopščiai
renkasi pas juos pristatomas
knygas, bendradarbiavome pirmą
kartą. Tad projektas buvo svarbus
norint pasiekti tą Berlyno
auditoriją, kuri mažai arba visai
nedalyvauja mūsų renginiuose,
mažai žino apie Lietuvos knygų
meno kultūrą. Renginys pritraukė
plačią taip pat ir profesionalią
publiką, sulaukė daug gerų
atsiliepimų. Po jo autorius sulaukė
daugiau pasiūlymų savo projektus
rengti Berlyne.

Apie 50
žmonių.

https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/visvaldomorkeviciaus-fotografiju-albumo-viesospaslaptys-pristatymas-berlyne
http://lithuanianculture.lt/visvaldasmorkevicius/
https://www.mottodistribution.com/site/?p=
39128
http://cargocollective.com/visvaldas
http://www.fotografiein.berlin/event/visvaldas-morkeviciuspublic-secrets/
http://ostseemag.com/portfolio/visvaldasmorkevicius-public-secrets/
http://www.alfa.lt/straipsnis/49910394/visv
aldas-morkevicius-sostineje-pristatefotografiju-albuma-ir-vieno-vakaro-paroda
https://www.facebook.com/oredotlt/posts/1
0153007370172115
https://www.facebook.com/events/1104230
623002073/
http://www.delfi.lt/pramogos/kultura/pristat
yta-pirmoji-personaline-fotografo-vmorkeviciaus-paroda.d?id=69044746

17. Opera. Operos
„Geros dienos!”
dalyvavimas
tarptautiniame
Europos jaunųjų
režisierių
festivalyje „Fast
Forward“ Braunšve
ige. Teatro
festivalis, LR
kultūros atašatas.
Informacijos
sklaida.

Braunšveigo
miesto teatras,
Braunšveigas.

Operos „Geros
dienos!” trupė.
Apie 15
asmenų.

Lietuvių opera „Geros dienos!”
Vokietijoje buvo pristatyta pirmą
kartą. Pirmą kartą festivalyje buvo
pristatytas ir Lietuvos teatras.
Abiejų spektaklių bilietai buvo
pilnai išpirkti, publika labai
pozityviai ją sutiko. Opera buvo
įvertinta pagrindiniu festivalio
prizu, suteikiančiu galimybe operos
statytojams sekančiais metais
Braunšveigo teatre statyti spektaklį.
Lietuvių produkcija buvo įvertinta
ir spaudoje, ir tarp teatralų. Tai
buvo pripažinimas rimtame
tarptautiniame festivalyje,
galinčiame atverti duris į kitas
scenas. Festivalio organizatoriai
domėjosi galimybėmis ir toliau
bendradarbiauti su lietuvių teatro
kūrėjais, kviesti juos į festivalius
sekančiais metais. Užmegzti
naudingi kontaktai, gerai pristatytas
lietuvių teatras.

Apie 500
žiūrovų.

http://www.menufaktura.lt/?m=1024&s=66
581#gsc.tab=0
http://www.berarnardinai.lt/straipsnis/201511-23-lietuviu-darbas-triumfavo-vokietijosteatro-festivalyje/137632
http://1psl.lt/kultura/2015/11/lietuviudarbas-triumfavo-vokietijos-teatrofestivalyje
http://www.kulturosfabrikas.lt/lt/news/maza
jame-noa-festivalyje-siuolaikines-operoshitai/
https://www.ndr.de/kultur/film/FastForward-Festival-fuer-junge-RegieBraunschweig,fastforward102.html
http://www.elta.lt/pranesimai.php?prID=11
5526
http://staatstheaterbraunschweig.de/festivals/produktion/detail
s/have-a-good-day/
http://www.deutschlandfunk.de/fastforward-festival-in-braunschweigeuropaeische.691.de.html?dram:article_id=
337610
http://www.bslive.de/xkonzerte/staatstheater/gewinnervom-fast-forward-festival-steht-fest.php
http://regionalbraunschweig.de/regiefestival-fast-forward-hat-begonnen/

18. Ekspertų vizitas į
Lietuvą. Poetinis
Druskininkų ruduo.
Literaturwerkstatt
Berlin, LR kultūros
atašatas. Vizito
inicijavimas,
partnerių paieška,
vizito
organizavimas,
finansinė parama.

Poetinis
Druskininkų
ruduo.
Druskininkai.

Dr. T.
Wohlfahrt.

19. Darbinis vizitas.
LR kultūros
viceministro dr. R.
Jarockio vizitas į
Leipcigą.

Leipcigas.

Dr. R. Jarockis,
R. Balčikonytė,
A. Žilinskienė.

p. dr. Wohlfahrt yra didžiausio
Europoje vykstančio poezijos
festivalio direktorius. Nuspręsta
bendradarbiauti sekančiais metais,
ne tik pristatant lietuvių poeziją
festivalyje Berlyne, tačiau ir
rengiantis dalyvauti Leipcigo
knygų mugėje garbės viešnios
teisėmis. Įvyko susitikimai su
lietuvių poetais, buvo atsirinkti
potencialūs kandidatai poezijos
skaitymams Berlyne, sutarta dėl
bendro projekto VERSschmuggeln
2016 – 2017 metais.
Aptari pasirengimo dalyvavimui
Tarptautinėje Leipcigo knygų
procesai, darbų apimtys, susitikta
su potencialiais partneriais, aptartos
Lietuvos prisistatymo galimybės,
iššūkiai, darbų kalendorius.

-

-

-

-

20. Tarptautinis operos
festivalis ir
meistriškumo
klasės Oper Oder
Spree. Tarptautinis
operos festivalis
Oper Oder Spree,
Beeskovo pilis,
Lietuvos muzikos
akademija, LR
kultūros atašatas.
Informacijos
sklaida.

Beeskovo pilis,
Beeskovas.

Edgaras
Davidovičius.

Tarptautinis Besskovo operos
festivalis ir meistriškumo klasės
vyksta jau daugelį metų ir lietuvių
dainininkai, kurie jau yra čia ne
kartą dalyvavę, jame yra ne kartą
sulaukę pripažinimo. Šiais metais
mūsų baritonas taip pat buvo
įvertintas paskiriant jam specialųjį
prizą ir pakviečiant jį sekančiais
metais dalyvauti meistriškumo
klasėse svečio teisėmis. Festivalis
sutraukia daug auditorijos, jį
atidaro garbingi svečiai, lydi
atsiliepimai spaudoje. Mūsų
jaunasis dainininkas šiais metais
liko ne tik įvertintas festivalio žiuri,
tačiau ir sulaukė labai teigiamų
publikos ir profesionalų vertinimų.
Užmegzti nauji kontaktai, sulaukta
pozityvių įvertinimų mūsų
jauniesiems muzikams.

Apie 500
žiūrovų.

http://lithuanianculture.lt/edgarasdavidovicius-tarp-geriausiuju-tarptautineseoper-oder-spree-meistriskumo-klasese/
http://lietuve.lt/kultura/jaunas-lietuviudainininkas-edgaras-davidoviciusapdovanotas-vokietijos-festivalyje
http://www.moz.de/kultur/oper-oder-spree/
http://www.berlin.de/special/reise/brandenb
urg/veranstaltungen-inbrandenburg/3932700-3479097opernfestival-oper-oderspree-inostbrand.html
http://www.kulturfeste.de/feste/neuzelle.ht
ml
http://viena.lt/2015/08/24/tarp-geriausiujuedgaras-davidovicius/
http://www.draugas.org/key/2015_prie/201
5-09-05-PRIEDAS-DRAUGAS.pdf
http://euro.widmi.com/index.php/lithuania/l
ietuvos-zinios/naujienos/42946-tarpgeriausi%C5%B3j%C5%B3%E2%80%93-edgarasdavidovi%C4%8Dius
http://www.g0i0q5b8.appspot.com/lzinios.lt

21. Knygos
pristatymas. D.
Staponkutės
knygos „Iš dviejų
renkuosi
trečią“ pristatymas.
Hamburger
Kammerspiele,
Hamburgo rašytojų
sąjunga,
Expeditiones
Verlag, LR
kultūros atašatas.
Informacijos
sklaida.

Hamburger
Kammerspiele,
Hamburgas.

Dalia
Staponkutė,
Giedrė
Kadžiulytė.

Hamburgo Kammerspiele teatre
buvo pristatyta D. Staponkutės į
vokiečių kalbą išleista knyga „Iš
dviejų renkuosi trečią“. Hamburgo
Kammerspiele labai gerai šiame
mieste žinoma erdvė, pamėgta ne
tik teatro, bet ir literatūros gerbėjų,
todėl čia pristatyti savo knygą yra
garbė. Į mūsų rašytojos knygos
pristatymą susirinko gausi
auditorija, knyga buvo gerai
įvertinta tarp literatūros kritikų ir
skaitytojų.

Apie 80
žmonių.

http://www.hh-av.de/event/jenseits-vomentweder-oder-das-preisgekroente-buchvon-dalia-staponkute/
http://www.litart-kultura.de/archives/1022
https://www.facebook.com/hamburgolietuv
iai/posts/1040432689309430
http://mobil.radiohamburg.de/HamburgUmland/Events/Events/Dalia-StaponkuteJenseits-vom-Entweder-Oder
http://gvents.de/hamburg-dalidastaponkute-autorenlesung/405125
http://www.abendblatt.de/fotogalerie/kultur
-live_508/hamburglive/article205712863/Veranstaltungen.html

22. Filmo pristatymas.
Lietuvių filmo
„Sangailė“ pristaty
mas ir diskusija
tarptautiniame
festivalyje
„lesbische schwule
Filmtage“ Hambur
ge. Informacijos
sklaida,
komunikacija,
dalinė finansinė
parama.

Tarptautinis
kino festivalis
„Lesbische
schwule
Filmtage“,
Hamburgas.

Alantė Kavaitė.

Lesbische schwule Filmtage –
svarbus kino festivalis, skirtas
seksualinių mažumų kinui. Jis
sutraukia įvairią auditoriją.
Dalyvavimas šiame festivalyje
buvo svarbus Lietuvos įvaizdžio
prasme, prasiplėtė auditorija,
pozityvūs filmo vertinimai.

Apie 200
lankytojų.

http://fringefilmfest.com/index.php?id=145
https://queerfilmfestival.wordpress.com/cat
egory/programm-2015/
http://www.glreview.org/wpcontent/uploads/2015/08/What%E2%80%9
9s-New-Is-How-We-View.pdf
http://www.cinek.de/programm/veranstaltungen/10193.the_
summer_of_sangaile
http://www.abendblatt.de/fotogalerie/kultur
-live_508/hamburglive/article205712863/Veranstaltungen.html
http://www.lsf-hamburg.de/

23. Fotografijos
paroda. Gyčio
Skudžinsko
personalinė
fotografijos paroda
„Tyla“. STP
Galerie, LR
kultūros atašatas.
Kontaktai,
informacijos
sklaida.

STP Galerie,
Greifsvaldas.

-

Gytis Skudžinskas surengti savo
personalinę parodą prestižinėje
fotografijos galerijoje STP Galerie
buvo pakviestas po to, kai jo paroda
buvo eksponuota Tarptautiniame
Zingsto fotografijos festvalyje,
Arenshoope, etc. Į Zingsto festivalį
jis buvo pakviestas po to kai
ArtVilnius 2014 apsilankė vokiečių
fotografijos kuratoriai bei galeristai
ir pamatė jo darbus. Tad ši paroda
ir kitos šiais metais Vokietijoje
buvusios šio fotografo parodos kuratorių vizito, kurį aš kuravau ir į
kurį kviečiau kuratorius 2014 m.,
rezultatas. Paroda vyko Vokietijoje
pripažintoje ir gerai žinomoje
fotografijos erdvėje. Sulaukė geros
kritikos, dar kartą buvo atkreiptas
dėmesys į Lietuvos fotografiją, kuri
Vokietijoje yra vertinama.

Paroda tęsis
iki 2016 m.
sausio 20 d.

http://www.kulturpolis.lt/fotografija/gycio
-skudzinsko-ciklas-tyla-vokietijoje/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kult
ura/kulturos_naujienos/greifsvalde__perso
naline_gskudzinsko_paroda_tyla/
http://www.kamane.lt/Naujienos/Kinas-irfotografija/Atidaroma-personaline-GycioSkudzinsko-paroda-Tyla
http://www.photography.lt/lt.php
http://www.gys.lt/lt/informacija/naujienos
.html
http://www.auf-nachmv.de/veranstaltungssuche/e-vernissagegytis-skudzinskas-silence
http://www.erlebniswelt-fotografiezingst.de/videos/impressionen-derausstellung-silence-von-gytis-skudzinskaszingst.html
http://www.dgph.de/presse_news/photoa
usstellungen
http://www.kunstortemv.de/news/index.php

24. Tarptautinė
vizualių menų
mugė. Lietuvos
galerijų „Meno
parkas“ ir „Meno
niša“ dalyvavimas
tarptautinėje
vizualių menų
mugėje Positions,
Berlyne. Galerijos
"Meno parkas“,
„Meno niša“,
Tarptautinė
vizualių menų
mugė Positions, LR
kultūros atašatas.
Informacijos
sklaida, kontaktų
paieška.

Tarptautinė
vizualiųjų
menų mugė
„Possitions“.

Sonata
Baliuckaitė,
Arvydas Žalpys,
Patricija Gylytė,
kiti.

Lietuvių galerijos pirmą kartą
dalyvavo vienoje prestižiškiausių
Berlyne vykstančių vizualiųjų
menų mugių – mugėje Positions.
Galerija „Meno parkas“ šioje
mugėje dalyvavo specialiu mugės
kvietimu, prie šio dalyvavimo
mugei prisidedant finansiškai.
Mugėje lietuvių menininkų darbai
sulaukė nemažo susidomėjimo bei
pripažinimo. Keletas buvo
parduota. Buvo užmegzti nauji
kontaktai, pristatytas šiuolaikinis
Lietuvos menas, planuojama šioje
mugėje dalyvauti ir sekančiais
metais. Dalyvavimą abi galerijos
įvertino kaip labai sėkmingą, taip
pat pozityviai prisidėjusį prie
šiuolaikinio lietuvių meno sklaidos
Vokietijoje.

Apie 20 000
lankytojų: 5
bendra
lankytojų
skaičių
neįtraukiama

http://www.tagesspiegel.de/kultur/kunstmes
se-positions-auf-der-berlin-art-week-lassdich-ueberraschen-von-qualitaet-undvielseitigkeit/12342242.html
http://cundkunterwegs.de/neuigkeiten/
http://www.artnews.lt/galerija-menoparkas-tarptautineje-meno-mugejevokietijoje-positions-berlin-30939
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-irpramogos/galerija-meno-nisa-menininkuspristatys-berlyne/208835
http://lithuanianculture.lt/galerija-menoparkas-kvieciama-siuolaikinio-menomugeje-positions-berlin-vokietijoje/

25. Opera. Edgaro
Montvido rolė
spektaklyje pagal
Hoffmanno pasakas
Komische Oper
Berlin.
Informacijos
sklaida.

Komische
Oper, Berlin.

Edgaras
Montvidas.

Komische Oper Berlin – vienas
prestižiškiausių operos teatrų
Vokietijoje, gerai žinomas
Europoje. Tai, kad jame dainuoja
lietuvių tenoras – didelis
pripažinimas lietuvių vokalistams.
Mūsų dainininkas buvo pakviestas
dainuoti spektaklio premjeroje, taip
pat sudaryta sutartis kitiems
spektakliams. Šis spektaklis
pastatytas vieno žinomiausių
vokiečių režisieriaus, kuris itin
kruopščiai renkasi atlikėjus. Bilietai
į spektaklį išpirkti iki metų
pabaigos, labai geri vertinimai
spaudoje, kurioje pažymima ir tai,
kad jame vieną pagrindinių rolių
atlieka lietuvių dainininkas.

Spektakliai
tęsiasi.

http://www.delfi.lt/pramogos/kultura/emontvidas-triumfavo-komische-operberlin-scenoje.d?id=69225594
http://1psl.lt/kultura/2015/10/e-montvidastriumfavo-berlyno-komische-oper-scenoje
http://viena.lt/2015/10/08/lietuviu-tenoroedgaro-montvido-triumfas-berlynokomische-oper-scenoje
http://www.concerti.de/de/3197/portraetedgaras-montvidas-pavarottis-erbe.html
http://www.die-deutschebuehne.de/Kritiken/Musiktheater/Jacques+
Offenbach+Les+Contes+Hoffmann/Uebertr
ieben+schoen
http://www.morgenpost.de/incoming/article
205736009/Spukgeschichten.html

26. Spektaklis. Teatro
atviras ratas
spektaklis „Senelės
pasaka“. Projekto
organizavimas,
kontaktai,
informacijos
sklaida.

LR ambasada
Berlyne.

Teatro trupė. 6
žmonės.

Pirmą kartą Berlyne buvo parodytas Per 50
teatro „Atviras ratas“ spektaklis
žiūrovų.
muzikinė improvizacija „Senelės
pasaka“. Šis spektaklis sulaukė
audringų plojimų ir labai gerų
įvertinimų bei gausios publikos.
Planuojama teatrą kviesti į
Vokietiją su kitais spektakliais.

http://www.morgenpost.de/kultur/berlinkultur/article205906425/Barrie-Koskykaemmt-Jacques-Offenbach-gegen-denStrich.html
http://atvirasratas.lt/
http://vlbe.org/2015/11/28/kvietimas-ikaledini-teatro-atviras-ratas-spektakliseneles-pasaka/
http://www.koperator.lt/lt/303802/43/lk_
kalendorius/kulturos_ivykiai_uzsienyje

27. Memorialinė lenta.
J. Bobrowskiui
skirtos
memorialinės
lentos Berlyne
atidengimas.

Berlynas,
buvęs Union
leidyklos
pastatas.

Per 30 žmonių.

Iš Lietuvos kilusiam poetui J.
Bobrowskiui buvo atidengta
memorialinė lenta Berlyne. Ne
kartą buvo minima, kad jis kilęs iš
Lietuvos ir labai daug apie Lietuvą
rašė savo tekstuose. Šis poetas –
vienas svarbiausių mūsų
intelektualinių jungčių su Vokietija
20 amžiuje. Tema iki šiol
Lietuvoje mažai eksplotuota,
Lietuvai labai svarbi. 2017 m.
Bobrowskio jubiliejiniai metai,
kuriems svarbu gerai pasiruošti.
Temos susijusios su jo kūryba –
puiki galimybė Lietuvai prisistatyti
Vokietijoje, tad turėtumėme į tai
atkreipti dėmesį ir skatinti visus
projektus, susijusius su šio poeto
kūryba.

Per 100

http://www.gedenktafeln-inberlin.de/nc/gedenktafeln/gedenktafelanzeige/tid/johannes-bobrowski1/person/3040/
http://www.johannes-bobrowskigesellschaft.de/Aktuelle%20Termine.html
http://www.hikoberlin.de/projekte/berliner-gedenktafeln/
https://www.facebook.com/media/set/?se
t=a.10152338542596931.1073742061.200
936741930&type=3
http://www.neuesdeutschland.de/artikel/983141.gestenstimmen-zusammenklaenge.html

28. Personalinė
skulptūros paroda.
Edvardas
Racevičius.
Galerija STP, LR
kultūros atašatas.
Kontaktai,
informacijos
sklaida.

VISO: veiklų skaičius: 28.

STP galerija,
Greifsvaldas.

Edvardas
Racevičius.

VISO: per 80
dalyvių.

Greifsvalde gyvenantis lietuvių
skulptorius, Edvardas Recevičius,
per pastaruosius metus, taip pat ir
remiant LR kultūros atašatui
Vokietijoje, šioje šalyje yra
surengęs eilę personalinių parodų,
dalyvavęs tarptautinėse mugėse. Jo
paroda Greifsvalde buvo dar viena
jo sėkmės istorija, ne tik todėl, kad
eilė jo darbų buvo nupirkta ir
pateko į privačias kolekcijas, bet ir
todėl, kad po šios parodos jis tapo
galerijos menininku, sekė
straipsniai spaudoje, buvo
parengtas mdr reportažas apie šį
menininką.

Per 200
lankytojų.

http://literaturairmenas.lt/kronika/2752kronika-nr-3474
http://www.3sat.de/page/?source=/doku
mentationen/183004/index.html
http://blog.17vier.de/2015/09/20/wladimi
r-kaminers-tiefgruendige-reise-nachmecklenburg-vorpommern/
http://www.kulturkalender.greifswald.de/
events/35526?start_on=2015-0722#.VmhA7MKFPcs

VISO
daugiau nei:
10 090
lankytojų

http://www.ostseezeitung.de/Vorpommern/Greifswald/Kultu
r/Menschen-die-aus-Baeumen-wachsen
VISO: 93

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)

dr. Gabrielė Žaidytė
(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.

