ntLIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
LR kultūros atašė Izraelio Valstybėje Elena Keidošiūtė
2017 m. I 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
vykdytojai (Lietuvos ir
paskyrimo valstybės
įstaigos, įmonės, kultūros
atašė), kultūros atašė
indėlis į projektą

Veiklos
įgyvendini
mo vieta ir
data

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.)

Auditori
jos dydis
(lankyto
jų
skaičius)

Svarbiausi anonsai ir atsiliepimai
žiniasklaidoje, nuorodos
tinklapiuose arba reikšmingų
publikacijų kopijos el. formatu
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1.http://lzinios.lt/lzinios/kultura-irpramogos/archyviniu-europos-filmufestivalyje-grazuole-/237394

1. A. Žebriūno filmo
„Gražuolė” pristatymas
Izraelio sinematekose.
Bendradarbiaujant su
LKC. Organizatorius:
EUNIC klasteris
Izraelyje. Kultūros atašė:
iniciavimas ir
koordinavimas,
viešinimas, dalyvavimas,
logistinė pagalba.

Sausio 12
d. –
vasario 22
d., Tel
Avivo,
Jeruzalės,
Haifos,
Holono ir
Hercilijos
sinematek
os.

LKC, dr. Lina
Kaminskaitė
Jančorienė (VšĮ
„Meno avilys”),
Jeruzalės
sinematekos ir
filmų festivalio
direktorė dr. Noa
Regev, kitų
sinematekų
atstovai,
festivalio
„Another Look”
meno vadovas ir
kino tyrėjas dr.
Dan Chyutin.

Tarptautiniame suskaitmenintų
archyvinių filmų festivalyje
„Another Look” Lietuva
pristatyta pirmą kartą.
Festivaliui atrinktas A.
Žebriūno filmas “Gražuolė”,
kuris parodytas penkiose
pagrindinėse šalies
250
sinematekose. Trijose
didžiausiose – Tel Avivo,
Jeruzalės ir Haifos – vyko
gyvas filmo pristatymas, kurio
metu viešą paskaitą skaitė
kino istorikė ir kritikė dr. Lina
Kaminskaitė-Jančorienė.

2.http://www.kinosajunga.lt/naujien
os/NewsItem/izraelyjevykstanciame-archyvinio-kinofestivalyje-another-look-2017aruno-zebriuno-filmo-grazuoleperziuros
3.http://www.zurnalaskinas.lt/7md/2
017-02-03/Kertant-laika
4.http://www.delfi.lt/veidai/kinas/lie
tuva-debiutavo-archyviniu-europosfilmu-festivalyje.d?id=73492432
5.http://www.7md.lt/kinas/2017-0203/Kertant-laika
http://alkas.lt/2017/01/20/lietuvapirma-karta-dalyvauja-archyviniueuropos-filmu-renginyje/#more274616
6.http://www.cinema.co.il/movies/m
ovie.aspx?movieId=15409
7.http://anotherlook.co.il/5/films/the
-beauty/
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2. „Window to
Lithuania” koncertas Tel
Avive. Organizatorius:
LR ambasada Izraelio
valstybėje. Kultūros
atašė: koordinavimas,
viešinimas, dalyvavimas.
3. Andriaus Ermino
skulptūrų „Mutacijos”
pristatymas Tel Avivo
meno mugėje „Fresh
Paint”. Organizatorius:
šiuolaikinio meno mugė
„Fresh Paint”,
bendradarbiaujant su
šiuolaikinio meno
galerija Vilniuje
„AV17”. Kultūros atašė:
iniciavimas ir
koordinavimas,
viešinimas, dalyvavimas,
logistinė pagalba.

Vasario 13
d., Tel
Avivo
meno
muziejus,
Tel Avivas

Smuikininkė
Dalia
Dėdinskaitė,
violončelininkas
Gleb Pyšniak,
pianistas
Robertas
Lozinskis.

Viešosios diplomatijos
renginys, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
šventei. Koncerto metu atlikti
Lietuvos kompozitorių
kūriniai.

350

Kovo 27balandžio
1 d.,
Steinhardt
gamtos
mokslų
muziejus,
Tel Avivas

Skulptorius
Andrius Erminas,
šiuolaikinio meno
galerijos „AV17”
vadovė Kristina
Mizgirytė,
šiuolaikinio meno
mugės “Fresh
Paint”
tarptautinių ryšių
vadovė Michal
Baharav Uzrad ir
mugės vyr.
kuratorė Yifat
Gurion.

Pirmas lietuvių menininko
pristatymas didžiausiame
šiuolaikinio meno renginyje
Izraelyje – vienintelėje šalies
meno mugėje „Fresh Paint”.
Kasmet mugė rengia teminę
tarptautinę parodą (šiemet –
„Change, permutation,
transformation”), kurioje
eksponuotis pakviestas A.
Erminas ir jo skulptūrų serija
„Mutacijos”.

Mugėje
apsilank
ė apie
30,000
lankytoj
ų.

-

1.http://www.freshpaint.co.il/en/artfair/international-exhibition
2.http://www.freshpaint.co.il/en/artfair/artist-2757
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4. Knygos „Traces of a
lost nation” pristatymas
Izraelyje.
Organizatoriai: Ralph
Salinger ir žydų išeivių iš
Vilniaus ir jo apylinkių
organizacija „Beit Vilna”
Kultūros atašė: kokoordinavimas,
viešinimas.

Kovo 1 d.,
Beit Vilna,
Tel
Avivas.

Knygos autorius
Algirdas
Vaškevičius,
tyrėjas Ralph
Salinger, leidėjas
Arūnas Reinikis,
„Beit Vilna”
direktorė Mickey
Kantor.

Izraelyje pristatyta knyga
„Traces of a lost nation“ apie
Vilkaviškio žydų istoriją,
kultūrą ir paveldą. Pristatyme
dalyvavo knygos autoriai ir
leidėjai.

1.http://www.santaka.info/?sidx=43
250
50

2.. „Tel Avive pristatyta knyga apie
Vikaviškio žydų paveldą //
„Draugas”, 2017-03-14, l. 6-7
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5. Lietuvos kultūros
tyrimų instituto
direktorės dr. Jolantos
Širkaitės vizitas.
Kultūros atašė:
tarpininkavimas,
lydėjimas.

Balandžio
5 d. Tel
Avivo
meno
muziejus,
Tel Avivas
ir
balandžio
6 d.
Izraelio
muziejus,
Jeruzalė.

LKTI direktorė
dr. Jolanta
Širkaitė, NDG
direktorė dr.
Lolita
Jablonskienė,
Izraelio
modernaus meno
skyriaus vyr.
kuratorė dr.
Adina KamienKazhdan, piešimo
ir spaudinių
skyriaus kuratorė
Ronit Sorek, Tel
Avivo meno
muziejaus
modernaus meno
skyriaus
kuratorės Sophia
Berry Lifschitz ir
dr. Batsheva
Goldman Ida.

Vizito metu susitikta su
modernaus meno kuratoriais
Izraelio ir Tel Avivo meno
muziejuose, susipažinta su jų
modernaus meno kolekcijomis
ir Vilniaus piešimo mokyklos
mokinių darbais muziejų
ekpozicijose ir saugyklose
(Ch. Sutino, B. Šaco, J.
Budko, A. Pano). Susitarta dėl
darbų skolinimosi š.m. spalį
NDG atsidarysiančiai parodai „Academie de Vilna – Vilniaus
piešimo mokykla, 18661915”. Taip pat, viena iš
kuratorių dr. B. Goldman Ida
bus parodos atidarymo proga
vyksiančios konferencijos
viešnia bei planuoja skolintis
Lietuvoje esančius Ecole de
Paris mokinių darbus jos
kuruojamai parodai Tel Avivo
meno muziejuje.

-
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Lietuvos
dailininkų
sąjungos galerija,
Potsdamo Mozės
Mendelsono
Europos žydų
studijų centras,
Konrado
Adenauerio
6. Dailės paroda
fondas Izraelyje.
„Zakhor: Imaginations of
Parodoje
the former Jewish Vilne
Balandžio
pristatyti
in modern Lithuanian
24 d. –
Lietuvos
art” pristatymas ir vieša
gegužės 7
menininkai:
diskusija „Meno vaidmuo d.,
Kunigunda
šiuolaikiniame
„Dwerk”
Dineikaitė,
Holokausto įamžinime”. galerija ir
Bronius Gražys,
Organizatoriai: Potsdamo Konrado
Audrius Gražys,
universiteto Mozės
Adenaueri
Algis
Mendelsono Europos
o
Griškevičius,
žydų studijų centras ir
konferenci
Adomas
Konrado Adenauerio
jų salė,
Jacovskis,
fondas Izraelyje.
Mishkenot
Aleksandra
Partneris: Lietuvos
Shaananim
Jacovskytė,
dailininkų sąjungos
kultūros
Jolanta Kyzikaitė,
galerija.
centras,
Linas
Kultūros atašė:
Jeruzalė.
Liandzbergis,
tarpininkavimas,
Vilmantas
viešinimas, dalyvavimas.
Marcinkevičius,
Eva Pohlke,
Raimondas
Savickas,
Adasa
Skliutauskaitė,
Alonas
Štelmanas, Arūnė
Tornau.

Paroda atidaryta Izraelio
Holokausto atminties dieną.
Ta proga suorganizuota vieša
diskusija, kurioje dalyvavo
menininkė Aleksandra
Jacovskytė, Yad Vashem
muziejaus tarptautinių
santykių skyriaus vykdantysis
direktorius Shaya Ben
Yehuda, meno istorikė
Dr. Pnina Rosenberg,
(Technion universitetas,
Haifa), Potsdamo universiteto
Mozės Mendelsono Europos
žydų studijų centro direktorius
Prof. Julius H. Schoeps,
Dr. Michael Borchard,
Konrado Adenauer fondo
Izraelyje direktorius.

1.http://mishkenot.org.il/events/zakh
or/?lang=en
2.http://www.mmzpotsdam.de/meldunglesen/items/zakhor-ausstellung-in(duomen jerusalem.html
ys
nepateik 3.http://www.kas.de/israel/en/events
ti)
/72853/
4.http://artnews.lt/lietuviu-tapybosir-fotografijos-paroda-zakhorprisimink-zydiskojo-vilniausivaizdziu-topografija-jaruzaleje42053
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7. Šokio ekspertų vizitas
į Naujojo Baltijos šokio
festivalio lietuvišką
programą.

Gegužės
19-20 d.,
Naujojo
Baltijos
šokio
festivalis,
Vilnius.

Svečiai susipažino su
naujausiais lietuviškais šokio
„Machol Shalem“
spektakliais, atlikėjais,
ir Jeruzalės šokio
choreografais ir aktualių
savaitės meno
vadovė Ofra Idel, institucijų atstovais, Šokio
festivalio „Diver“ informacijos centro bei „Menų
Tel Avive kospaustuvės“ veikla. Ketinama
meno vadovas ir
bendradarbiauti šokio
choreografijos
rezidencijų mainų srityje
centro „Kelim“
projektų vadovas (Vilnius-Jeruzalė-Tel Avivas)
Moshe Avshalom bei kviesti lietuvių atlikėjus
pasirodyti jų
Shechter,
festivalio „Diver“ organizuojamuose
Tel Avive kofestivaliuose. Šiuo metu
meno vadovas ir
patvirtinti lietuvių šokėjų
šokio rezidencijos
pasirodymai: Andrius
„Tights“ Yafo
Mulokas „Diver“ ir Liza
meno vadovas
Baliasnaja „Kelim“
Ido Feder.
festivaliuose.

-
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1.http://www.timesofisrael.com/isla
nds-of-ideas-at-jerusalem-designweek/
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,
L-4964016,00.html

8. Lietuviško šiuolaikinio
dizaino paroda
„Sun&Shadow”
Jeruzalės dizaino
savaitėje.
Organizatoriai: Jeruzalės
dizaino savaitė, partneriai
- Lietuvos dizaino
forumas.
Kultūros atašė:
iniciavimas, kokoordinavimas,
viešinimas, dalyvavimas,
Lietuvos dizaino forumo
ir aktualių institucijų
susitikimų
organizavimas.

Birželio 815 d.,
Hansen
House,
Jeruzalė.

Lietuvos dizaino
forumo direktorė
Audronė
Drungilaitė,
Jeruzalės dizaino
savaitės meno
vadovė Anat
Safran ir vyr.
Kuratorius Tal
Erez, Dizaino,
medijų ir
technologijų
centro Hansen
House direktorė
Ayelet Dror.

Jeruzalės dizaino savaitės
metu lankytojams atskiros
Lietuvai skirtos parodos
“Sun&Shadow” metu
pristatyta per 10 skirtingų
dizaino darbų: Tado
Kazakevičius, Karolio Rūko,
Gabrielės Ugnės Petrauskaitės,
INDI Design Studio,
NAMUOS, SEDES REGIA,
EMKO, MARCH DESIGN
STUDIO, HELLO! MOON
dizainerių darbai.

Atidary
mo
vakare
apsilank
ė 3500
žmonių.

Bendrai
Jeruzalė
s dizaino
savaitėje
apsilank
ė apie
20,000
žmonių.

2. Straipsnis „Dizaino salos”, //
„Haaretz” dizainui skirtas priedas
(2019-05-22. Parodos
„Sun&Shadow” apžvalga ir interviu
su Lietuvos Dizaino Forumo
direktore Audrone Drungilaite
3.http://byfar.co.il/archives/94761
4. Bendras TV reportažas
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,
L-4973547,00.html
5. Apžvalgose lietuvišką dizainą
minėjo arba publikavo nuotrauką:
6.1.http://www.thesignspeaking.com
/archive-detail/en/33243/jerusalemdesign-week-2017-from-june-8-15islands-evokes-the-power-ofdesign/?oldid
6.2.http://icondesign.it/news/designarchitettura-eventi-giugno-2017/
6.3.http://go.goisrael.it/node/770
6.4.http://www.qdaily.com/articles/4
2450.html
Bendrai dizaino savaitė susilaukė 51
apžvalgos vietos ir užsienio
spaudoje (duomenys negalutiniai,
festivalis pateikė tarpinę ataskaitą).
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9.
Bandomasis
U.
Radzevičiūtės
knygos
„Žuvys ir drakonai”
vertimas į hebrajų kalbą.
Vykdytoja: vertėja Olga GegužėLempert.
birželis.
Kultūros atašė:
iniciavimas, pristatymas
leidykloms.

Vertėja Olga
Lempert

Gavus LKI vertimų skatinimo
programos paramą parengtas
bandomasis U. Radzevičiūtės
knygos „Žuvys ir drakonai“
vertimas. Šiuo metu įvyko jau
du projekto pristatymai vietos
leidykloms („HaKursa” ir
„Kibutz Poalim”)

-

-
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10. Lietuviai menininkai
tarptautiniame
skaitmeninio meno ir
kultūros festivalyje „Print
Screen”.
Kultūros atašė:
iniciavimas,
koordinavimas,
viešinimas, dalyvavimas.

Birželio
21-24 d.,
Holono
mediateka.

Julijonas
Urbonas,
Viktorija
Šiaulytė, Paulius
Vaitiekūnas,
Holono
mediatekos
direktorius Roni
Mahadav Levin,
festivalio meno
vadovas Lior
Zalmanson,
Izraelio
skaitmeninio
meno centro
kuratorius Udi
Edelman.

Lietuvą festivalyje atstovavo
kuratorė Viktorija Šiaulytė ir
architektas Paulius
Vaitiekūnas, kurie Izraelio
skaitmeninio meno centre
vedė dirbtuves „Zooetika:
mikomorfų laboratorija”. Šios
dirbtuvės gimė kaip parodų
„Psichotropinis namas:
Ballardo technologijų
Zooetikos paviljonas”, kurių
autoriai ir sumanytojai
menininkai Nomeda ir
Gediminas Urbonai, dalis.
Taip pat festivalio metu vyko
renginys „Up Close” –
intensyvių menininkų projektų
pristatymų serija skirta
diskusijoms, idėjų mainams
bei menininkų
bendradarbiavimui skatinti.
Sesijoje “Biodizainas,
architektūra ir naujųjų medijų
menas” V. Šiaulytė, P.
Vaitiekūnas ir menininkas
Julijonas Urbonas (jis
prisistatė ir dar viename
renginyje „Roaming Night”)
pristatė savo projektus.

Festival
yje
apsilank
ė 5000
žmonių.
„Roami
ng
night”
renginys
(dalyvav
o
Julijonas
Urbonas
) – 300
žmonių;
“Up
Close”
renginys
(dalyvav
o
visi
trys
dalyviai)
- 90;
dirbtuvė
s
(žmonių
kiekis
ribojama
s) - 15.

1. http://www.digitalartlab.org.i
l/skn/c6/%d7%94%d7%9e%
d7%a8%d7%9b%d7%96_%
d7%94%d7%99%d7%a9%d
7%a8%d7%90%d7%9c%d7
%99_%d7%9c%d7%90%d7
%9e%d7%a0%d7%95%d7%
aa_%d7%93%d7%99%d7%
92%d7%99%d7%98%d7%9
c%d7%99%d7%aa_%d7%97
%d7%95%d7%9c%d7%95%
d7%9f/e1611485/Print_Scree
n_Workshops
2. Viso 14 bendrų festivalio
apžvalgų ir anonsų vietos
spaudoje. Nuorodos į
anonsus ir apžvalgas
internete dokumento
pabaigoje.
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11. Urbanistinio šokio
teatro „Low Air”
pasirodymas Jeruzalėje.
Organizatoriai: „Machol
Shalem“ šokio namai.
Kultūros atašė:
iniciavimas,
koordinavimas,
viešinimas, dalyvavimas.

„Machol Shalem”
šokio namų meno
vadovai Ofra Idel
ir Ruby Edelstein
bei tarptautinių
projektų vadovė
Katherina
Birželio 22
Vasiliadis), teatro
d.,
„Low Air”
„Karnaf“
choreografai ir
šokių sale,
šokėjai Laurynas
Canada
Žakevičius ir
House,
Airida Gudaitė,
Jeruzalė.
spektaklio
apšvietėjas
Povilas Apulis,
VšĮ „Menų
spaustuvė”
atstovė Gabrielė
Ivanauskaitė.

Spektaklis „Feel-Link”
rodytas Jeruzalės „Machom
Shalem” šokio namams
priklausančioje „Karnaf”
šokio scenoje. Spektaklis
rodytas specialiai Lietuvai
skirto šiuolaikinio
šokio vakaro metu.

1.http://www.macholshalem.org.il/e
n/upcoming-events/jerusalemlithuania-wine-and-pita-aninternational-evening-withrefreshments-and-wine

70

2.http://www.gojerusalem.com/even
ts/6362/-Jerusalem-%E2%80%93Lithuania-Wine-_-Pita/
3.http://www.jerusalemfoundation.o
rg/the-big-apple-injerusalem/2017/wine-and-dance-injerusalem.aspx
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Suzanne Dellal
šokio centro
vykdantysis
12. Urbanistinio šokio
direktorius
Birželio 24
teatro
„Low
Air”
Claudio Kogon ir
d.,
pasirodymas Tel Avive.
teatro tarptautinių
Suzanne
Organizatoriai: Suzanne
projektų vadovė
Dellal
Dellal šokio ir teatro
Sarah Holcman,
šokio ir
centras.
teatro „Low Air”
teatro
Kultūros atašė:
choreografai ir
centras,
iniciavimas,
šokėjai Laurynas
Tel
koordinavimas,
Žakevičius ir
Avivas.
viešinimas, dalyvavimas.
Airida Gudaitė,
spektaklio
apšvietėjas
Povilas Apulis.
13. Julijono Urbono
„Skambančios durys”
Holono dizaino
muziejuje.
Organizatorius: Holono
dizaino muziejus.
Kultūros atašė:
iniciavimas ir kokoordinavimas,
viešinimas, dalyvavimas.

Menininkas ir
VDA doc.
Julijonas
Urbonas, Holono
Birželio 29
Dizaino
d. – spalio
muziejaus vyr.
29 d.,
Kuratorė Maya
Holono
Dvash ir jos
dizaino
pavaduotojas
muziejus.
Tomer Sapir,
kuratorės Anat
Safran ir Lila
Chitayat.

1.https://www.suzannedellal.org.il/e
n/perfs/0298

Parodytas „Low Air”
spektaklis „Feel-Link”.
Užmegzti vertingi kontaktai,
kuriuos tikimasi plėtoti
artimos ateities bendruose
projektuose.

2.https://www.telaviv.gov.il/en/Documents/events_ju
ne17-press.pdf
370

3.A hip hop dance show from Lithuania
you don't want to miss - one night only
https://www.timeout.com/israel/blog/ahip-hop-dance-show-from-lithuaniayou-dont-want-to-miss-one-night-only061817 Renginys anonsuotas ir

„Time out Israel“ Instagram
paskyroje.

Naujausioje Holono dizaino
muziejaus parodoje „Garsas ir
materija dizaine“ pristatomas
lietuvių, tyrėjas, dizaino
mokslininkas, inžinierius,
Vilniaus dailės akademijos
prorektorius menui, docentas
Julijonas Urbonas. Izraelyje
eksponuojamas J.Urbono
tarptautinio pripažinimo ir
apdovanojimų sulaukęs
kūrinys „Skambančios durys”.

Galutini
ų
duomen
ų nėra.
Paroda
vyks iki
spalio
29 d.

2.http://www.dmh.org.il/exhibition/e
xhibition.aspx?pid=47&catId=-1
3.http://www.printscreenfestival.co
m/sound
3. https://www.frameweb.com/
news/sound-goes-fromabstract-to-material-indesign-museum-holon-newexhibition
Informacija pildoma
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14. „Gluk Media” video
projekcijos „The
Arkanoid” pristatymas
Tel Avivo „White Night”
miesto šventėje.
Organizatoriai: ES
delegacija Izraelyje ir Tel
Avivo miesto
savivaldybė.
Kultūros atašė:
koordinavimas,
viešinimas, dalyvavimas.

VISO: 14

Birželio 29
d.,
Rotšildo
bulvaro
aikštė, Tel
Avivas.

„Gluk Media”
prodiuseris Ignas
Buitkus ir meno
vadovas Bartoš
Polonski.

VISO: 52

Kasmetinėje Tel Avivo miesto
šventė „White Night“, kurios
metu kiaurą naktį vyksta
įvairūs kultūros, meno ir
pramoginiai renginiai, savo
nišą turi Europos Sąjungos
šalys narės. Renginyje
„Performance Europa“
pristatyti Europos kūrėjai.
Lietuvą atstovauti pasirinkta
„Gluk Media“ interaktyvi
video projekcija „The
Arkanoid“, kurios vaizdiniai
buvo įkvėpti Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio
kūrybos.

Per 6
val.
renginio
teritoriją
aplankė
12,000
žmonių.

Informacija ruošiama

VISO:
VISO: (negalutinis) 40
(negaluti
nis)

Kiti viešinti renginiai:
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-

Tel Avivo Universiteto, Lenkijos žydų istorijos tyrimų instituto iniciatyva pirmą kartą į kasmetinį tyrėjų stipendijų konkursą įtraukti ir
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus ir mokslininkus, norinčius atlikti tyrimus Izraelio bibliotekose ir archyvuose (instituto atstovas dr.
Dror Segev);

-

Viešinta informacija apie ir dalyvauta renginyje "Sinagogų Aikštės Memorialo" projekto prezentacija, Beit Vilna, 29/03/2017;

-

Platintas pranešimas spaudai apie Vilniaus Universiteto iniciatyvą „Grįžtanti atminti“ (radijo stotis „Reka“, laikraštis „Jerusalem Post“).

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
1. Tebėra aktualu atnaujinti Lietuvos ir Izraelio bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto srityse programą,
identifikuojant konkrečias priemones bendradarbiavimui skatinti;
2. Tebėra aktualu pasirašyti dvišalę bendros Izraelio ir Lietuvos filmų gamybos (koprodukcijos) sutartį.

__________________
(parašas)

Elena Keidošiūtė
(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.
„Print Screen“ festivalis internetinėse svetainėse:
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:מוסף הארץ
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.4158091
פורטפוליו
http://byfar.co.il/archives/94508
:)פורטפוליו – ראיון עם ליאור זלמנסון (חלק משת"פ
http://byfar.co.il/archives/94497
ynet
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4971692,00.html
:אתר פוטור
http://www.photour.co.il/index2.php?id=3&lang=HEBמרכז#
:אתר מידנייט איסט
: http://www.midnighteast.com/mag/?p=37180
:עכבר און ליין
http://www.mouse.co.il/special-events/1.3474981
טיים אאוט – ריאיון עם ליאור זלמנסון
http://timeout.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%
D7%99%D7%A0%D7%98-%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9F-2017
:אתר תרבותנט
http://tarbutnet.co.il/2017/05/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%98-%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9F-print-screen2017-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%9E/
:טיים אאוט ישראל
https://www.timeout.com/israel/blog/lets-get-digital-di-gi-tal-at-print-screen-2017-holons-international-art-and-digital-culture-festival-061417
:אתר טיולי
https://www.tiuli.com/event_info.asp?event_id=11810
:6/66  יום שישי,התוכנית של חן וענבל בגלי צה"ל
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=170616-09&Type=aod&Width=300&Height=200
63:06 החל מ
60:33  ל63:33  בין6/03 רוני מהדב – מתראיין בתוכנית של גואל בכאן תרבות (לשעבר רשת א') ביום שלישי
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: וגלעד גומא בנושא ביו האקינג: 6/03 חמש מקורי – כאן בטלוויזיה – יום שלישי
https://www.youtube.com/watch?v=sbYp6htiHg0
41:66 החל מ
 ריאיון עם מורן שלו6/03 גלי צה"ל – רבע לדיגיטל – יום שלישי
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=Revale200617&Type=aod&Width=300&Height=200
6:01 החל מ
 – ריאיון עם גל ניסים6/03 גלי צה"ל – בילוי היום – יום רביעי
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=biluy210617&Type=aod&Width=300&Height=200
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