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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

1. XII-asis
PETROJazz
Festivalis
Lietuvos Smolskaus
džiazo kvartetas
Dalyviai:
V. Smolskas
K. Vaiginis
D. Aleksa
A. Baronas
Organizatoriai:
Petrojazz SPB
(kultūros atašė)

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Sankt Peterburgas
Ostrovskio miesto
aikštė, ir miesto džiazo
klubai
liepos 1-3 d.

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

V. Smolskas
K. Vaiginis
D. Aleksa
A. Baronas

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Smolskaus kvartetas surinko
pajėgiausius jaunos kartos
Lietuvos džiazo atlikėjus.
Atskiri solistai ir savų
kolektyvų lyderiai susirinko
į vieną grupę. Muzikos
chameleonas. Būtent
Lietuvos džiazo atlikėjai
įrašė vieną ryškiausių
puslapių Tarybinio džiazo
istorijoje. Vaikinų koncertas
S. Peterburge dar kartą
parodė, kad džiazo muzika
turi ypatingą galią suartinti
žmones.

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Renginyje dalyvavo
~ 2,000 klausytojų

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

Informacija skelbta
https://jazzpeople.ru/ja
zz-in-city/kvartetvitisa-smolskasa-napetrodzh/
http://petrojazz.ru/
http://petrojazz.ru/cont
ent221
https://kudago.com/spb
/event/petrodzhaz/
http://gospb.info/event/
petrodzhaz-2016/
http://www.newsdale.r
u/article/show/36485
https://www.youtube.c
om/watch?
v=R13J9HgBWqc
https://www.youtube.c
om/watch?v=rM7UkG_qA0
http://petrojazz.ru/cont
ent249
http://calendar.fontanka
.ru/events/8989

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

XII-asis PetroJazz
Festival,
LRKM.

2. Karaliaus
Mindaugo
karūnavimo diena Lietuvos himno
giedojimas
Organizatoriai:
LR ambasada Rusijoje

LR ambasados
pagrindinio pastato 10
aukštas
Liepos 6 d.

Aleksandras
Šimelis

Liepos 6-ąją dieną lietuvių
bendrija bei diplomatai
LR ambasadoje
rinkosi minėti
Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dieną.
Renginio rengėjai pakvietė
visus lietuvių bendrijos
narius pasipuošti
tautiniais drabužiais.
Smagu buvo matyti
minėjimo dalyvius,
pritariančius paskelbtai
Tautinio kostiumo
dienai. Pagiedojus
Lietuvos himną
dalyviai ilgai diskutavo
apie Lietuvos valstybę
bei valstybingumą.

Renginyje dalyvavo
~ 70 giedotojų

Informacija skelbta
https://www.facebook.
com/LietuvosRespubli
kosAmbasadaRusijosF
ederacijoje/
https://www.facebook.
com/LietuvosRespubli
kosAmbasadaRusijosF
ederacijoje/videos/502
849009839958/?
hc_ref=SEARCH

LR Ambasada

3. XI-asis tarptautinis
Foto festivalis
Ugličiaus mieste

Ugličiaus kino centras,
muziejai bei parodų
galerijos
rugpjūčio 10-14 d.

Organizatoriai:
Ugličiaus miesto taryba
ir fotomenininkai

Jonas Staselis
Aleksandras
Šimelis

Rugpjūčio 10-14 d. įvyko
XI-asis tarptautinis
Ugličiaus miesto foto
festivalis. Šiais metais prie
tradicinių foto parodų bei
mestriškumo seminarų bei
diskusijų, pagrindiniu
akcientu tapo trys lietuvių
fotomenininkų parodos.
Atskirai buvo ekponuojamos
A. Sutkaus, R. Danisevičiaus
ir jungtinė 15-os Lietuvos
autorių foto paroda.
Visos parodos gavo labai
gerus įvertinimus. Festivalio
metu buvo vis sugrižtama
prie tarybinės fotografijos
ištakų – Lietuvos.

Festivalyje
dalyvavo apie 300
dalyvių bei apie
100 laisvų
klausytojų

Informacija skelbta
http://www.photofestuglich.ru/
http://photofestuglich.ru/about/
https://vk.com/club367
9644
http://uglichonline.ru/cosial/item/18
617-festival-fotografiifotoparad-vugliche.html
http://www.radioblago.
ru/vremyakultury/fotop
arad-uglich-2016

Ugličiaus miesto taryba ir
fotomenininkai,
LR Ambasada,
LRKM.

4. Lietuvos kultūros
dienos Nižnij
Novgorode, skirtos
Lietuvos Respublikos
ir Rusijos Federacijos
diplomatinių santykių
atkūrimo 25-mečiui
Organizatorius:
Kultūros atašė

N. Novgorodas / Rusija
Nižnij Novgorodo
Kremliaus Arsenalas“
Volgo-Viatskij filialas
Rusų fotografijos
muziejus
Nižnij Novgorodo
dailės muziejus
Kino centras „Rekord“
Spalio 6-14 d.

R. Lipinaitytė,
M. Kavolis,
V. Čekasinas,
P. Geniušas,
A. Puipa,
A. Šimelis

Šių metų spalio 6-14 dienomis
Nižnij Novgorode, įsikūrusiame
dviejų didžiausių europinės Rusijos
dalies vandens kelių, Volgos ir
Okos upių, santakoje, įvyko
Lietuvos Kultūros dienos, skirtos
diplomatinių Lietuvos Respublikos
ir Rusijos Federacijos santykių
atkūrimo
25-mečiui
paminėti.
Lietuvos
Kultūros
dienos
padovanojo Nižnij Novgorodo
gyventojams fotografijos parodų,
Lietuvos
dailininkų
tapybos
ekspoziciją, šiuolaikinių Lietuvos
kompozitorių ir legendinių džiazo
muzikantų koncertų, taip pat
lietuvių kino savaitę. Renginiuose
dalyvaus
Lietuvos
kultūros,
tapybos, muzikos ir kino meistrai.
Pagrindinis jubiliejinio renginio
tikslas – praplėsti Nižnij Novgorodo
gyventojų pažintį su Lietuvos menu,
prisiminti tai, kas jau pažįstama, ir
deramai įvertinti naujienas.
Lietuvos Kultūros dienų iškilmingas
atidarymas, šiuolaikinių lietuvių
kompozitorių
koncertas,
dalyvaujant
žymiai
Lietuvos
smuikininkei Rūtai Lipinaitytei ir
Nižnij
Novgorodo
kamerinio
orkestro
solistams,
įvyko
Valstybinio
šiuolaikinio meno
centro
„Nižnij
Novgorodo
Kremliaus
Arsenalas“
VolgoViatskij filiale.
Lietuvos
Kultūros
dienas
iškilmingai
pradėjo:
Lietuvos
Respublikos
Nepaprastasis
ir
įgaliotasis ambasadorius Rusijos
Federacijoje
ponas
Remigijus
Motuzas, Nižnij Novgorodo srities
gubernatorius ponas Valerij Šancev,
Lietuvos Respublikos ambasados
RF pirmasis sekretorius Laimis
Rubinskas, Lietuvos kultūros atašė
RF Aleksandras Šimelis, Nižnij
Novgorodo vokiečių ir Europos
kultūros centro direktorius Pavel
Miloslavskij.

Visi mūsų renginiai
buvo
ypatingai
šiltai priimti N.
Novgorodo
publikos. Publika
ilgai
nenorėdavo
paleisti muzikantų
bei kitų menininkų
nuo scenos. Buvo
sukurta ypatingai
šilta ir draugiška
atmosfera.
Buvo
išreikštas didžiulis
noras
tęsti
bendradarbiavimą,
kuris galėtų tapti
tradiciniu
dviejų
šalių susitikimu N.
Novgorode.

Informacija skelbta
http://ncnk.ru/2016/09/
28/dni-litovskoykulturyi-v-nizhnemnovgorode/
http://newsnn.ru/news/
2016/10/01/162220/
http://stnmedia.ru/?
id=34547
https://vk.com/event12
9740348
http://www.ncca.ru/eve
nts.text?
filial=3&id=3756
http://nnmama.ru/afish
a/117048/
http://www.nn.ru/afish
a/?event_id=13708
http://www.vremyan.ru
/news/dni_litovskoj_ku
ltury_v_nizhegorodsko
j_oblasti_programma_f
estivalja.html

Jubiliejinio renginių ciklo
organizatoriai –
Kultūros atašė, Lietuvos
Respublikos
ambasada
Rusijos
Federacijoje,
kuratorius
–
Nižnij
Novgorodo vokiečių ir
Europos kultūros centras.

5. Lietuviško kino
dienos Maskvoje
(IV-asis lietuviško
kino festivalis)
Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
LKC

Kinoteatras „Illiuzion“,
Maskva,
spalio 14-18 d.

J. Lapinskaitė
L. Mikuta
V. Aškinis

Spalio 14-18 dienomis
Maskvos kino teatre
„Illiuzion“ vyko IV-asis
kino festivalis
„Lietuvių kino dienos
Maskvoje“. Šiame kino
teatre Rusijos Federacijos
sostinės gyventojams ir
svečiams buvo parodyti
restauruoti istoriniai filmai,
nauji dokumentiniai filmai
(13 filmų), ir animaciniai
filmai vaikams bei
suaugusiems (12 filmų).
Renginys buvo skirtas
Lietuvos Respublikos ir
Rusijos Federacijos
diplomatinių santykių
atkūrimo 25-mečiui.
Programoje restauruoti
istoriniai ir nauji filmai,
sukurti viduriniosios ir
jaunosios kartos meistrų.
Lietuvių kino dienos buvo
atidarytos dokumentiniu
filmu „Venecijaus
gyvenimas ir Cezario mirtis“
(2002). Įvyko žymios
režisierės Janinos
Lapinskaitės dokumentinių
ir meninių filmų
retrospektyva. Po
dokumentinių filmų „Venera
su katinu“, „Iš elfų
gyvenimo“, „Aktas“,
„Traukinys stovi penkias
minutes“, ir meninio filmo
„Stiklo šalis“ vyko
kūrybiniai susitikimai su
režisiere.

Festivalyje
apsilankė virš 1,000
kino žiūrovų

Informacija skelbta
http://illuzioncinema.ru/
%D0%B4%D0%BD
%D0%B8-%D0%BB
%D0%B8%D1%82%D
0%BE
%D0%B2%D1%81%D
0%BA%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%D0%BA
%D0%B8%D0%BD
%D0%BE-2016/
https://consulatevalencia.mfa.lt/ru/ru/ne
ws/festibal-jlitobskogo-kino-bmoskbe-2016
http://www.litva.lt/turai
/svobodnoe_vremia/litkino-2016.php
http://jurginas.livejourn
al.com/1423920.html

Gosfilmofondas,
LR kultūros ministerija,
LR ambasada Rusijoje

6. Banchetto musicale
koncertas valst. P.
Čiaikovskio
konservatorijos
Didžiojoje salėje

Maskvos P.
Čiaikovskio valst.
konservatorijos
Didžioji salė,

Banchetto musicale
kolektyvas – 11
artistų

spalio 11 d.

Banchetto musicale
kolektyvas buvo pakviestas
dalyvauti jubiliejiniame
koncerte, suorganizuotame
Tarptautinės Rusijos muzikų
sąjungos.

Koncerte dalyvavo
virš 1600
klausytojų.

Organizatoriai:

7. ХII-asis chorinės
muzikos festivalis
Berniukų choras
„Dagilėlis“
vad. R. Adomaitis

Organizatoriai:
Maskvos valst.
Konservatorija

Maskvos valst.
konservatorijos
Didžioji salė,
spalio 15 d.

Berniukų choras
„Dagilėlis“
vad. R. Adomaitis

ХII-ajame chorinės muzikos
festivalyje, skirtame
paminėti Maskvos
konservatorijos 150–čio
jubiliejų, tarp kitų žymių
chorinių kolektyvų dalyvavo
ir berniukų choras iš
Lietuvos.
Be koncerto konservatorijoje
taip pat buvo surengti dar
keli koncertai, kuriuos labai
gerai ir šiltai priėmė
Maskvos klausytojai.

http://www.mosconsv.r
u/ru/event_p.aspx?
id=147630

Tarptautinė Rusijos
muzikų sąjunga,
LR Ambasada,
LRKM.

http://www.xn-d1apat.xn--p1ai/

Lietuvos atlikėjai išsiskyrė iš
kitų ypatingu
profesionalumu ir savitu bei
precizišku barokinės
muzikos ir šokių atlikimu.

Tarptautinė Rusijos
muzikų sajunga,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Informacija skelbta

http://www.xn-d1apat.xn--p1ai/singlepost/2016/10/14/%D0
%A1%D0%BE
%D1%8E
%D0%B7%D1%8330-%D0%BB
%D0%B5%D1%82
Koncertuose
dalyvavo apie 2100
klausytojų

Informacija skelbta
Maskvos valst. konservatorija
http://dagilelis.lt/?
page=programakelione-nuotraukos-17
http://frti.su/projects/20
16/osenniy-horovoyfestival_2016
http://www.belcantofun
d.com/peoples/detail.p
hp?ID=4412
http://choirsofmoscow.
ru/news_15_10_16.asp
x
http://www.mosconsv.r
u/ru/event_p.aspx?
id=146831

8. Lietuviško kino
dienos S. Peterburge
(II-asis lietuviško kino
festivalis)
Organizatorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
LKC

Kino centras RODINA,
spalio 21-25 d.

J. Lapinskaitė
R. Adomaitis
I. Dapkūnaitė

Šių metų spalio 21-25 d.
Sankt Peterburgo kino centre
„Rodina“ (Karavannaja g.
Nr. 12) vyko festivalis
„Lietuvos kino dienos Sankt
Peterburge“. Sankt
Peterburgo gyventojams ir
svečiams buvo parodyta 8
vaidybinių, 7 dokumentinių,
1 pilnametražio, ir 11
trumpametražių animacinių
lietuviškų filmų programa.
Festivalį atidarė unikali kino
plakatų paroda „Lietuvos
kino kronika: 1953-2000
m.“. Pirmieji su paroda
susipažino žiniasklaidos
atstovai. Iškilmingo
festivalio atidarymo metu,
dalyvavo: režisierė Janina
Lapinskaitė, aktorius
Remigijus Adomaitis,
Ingeborga Dapkūnaitė,
Vygaudas Ušackas, Dainius
Numgaudis (Lietuvos
Respublikos generalinis
konsulas Sankt Peterburge),
Aleksandras Šimelis
(Lietuvos Respublikos
ambasados RF kultūros
atašė), Vidas Grigoraitis
(Lietuvos kino centro
atstovas), Irina Volosevič
(kino centro „Rodina“
direktorė).

Festivalyje
apsilankė virš 1,000
kino žiūrovų

Informacija skelbta
http://bestspb.ru/ru/fest
_litovskoe-kino-vspb.ru.php
http://www.spbdnevnik
.ru/news/2016-1022/festival-litovskogokino-v-peterburgeposvyatili-diplomatii/
http://peterburg2.ru/eve
nts/129926.html
http://www.newsdale.r
u/article/show/38096
http://rodinakino.ru/
https://pulseoftheday.ru
/article/1550774
https://vk.com/club131
112423
http://proartinfo.ru/afis
ha/1020090-festivaldni-litovskogo-kino-vsankt-peterburge-2016
https://nevnov.ru/4682
35-v-peterburgeprohodyat-dnilitovskogo-kino-2016

Kino centras Rodina,
LR kultūros miinisterija,
LR ambasada Rusijoje,
LR gen. konsulatas

9. Muzikinis festivalis
„XVI-asis tarptautinis
konservatorijų
savaitės festivalis“.

S. Peterburgo
filharmonijos salė,

Organizatorius:

Marijos teatro
kamerinė M.
Musorgskio salė,

S. Peterburgo
valstybinė
konservatorija.

Grafų Šeremetjevų
muziejaus koncertų
salė

Kuratorius ir Lietuvos
muzikų dalyvavimo
festivalyje idėjos
autorius:

spalio 22-29 d.

Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

D. Geringas,
ART VIO
FORT VIO
P. Giunteris

„XVI-ajame
tarptautiniame
konservatorijų
savaitės
festivalyje“ pagrindiniu akcentu
tapo Lietuvos atlikėjai bei
kompozitoriai.
Pasak
pagrindinės
renginio
organizatorės L. Volček, per
pastaruosius 16 metų lietuvių
atlikėjai ir kompozitoriai pirmą
kartą
dalyvavo
šiame
festivalyje, ir, kas maloniausia
bei netikėta net patiems
organizatoriams, prikaustė S.
Peterburgiečių dėmesį savo
klasikinio europietiško bei rytų
europietiško muzikinių skonių
bei stilių apibendrinimu bei
supratimu, ir labai jautriu bei
aukštu atlikimo lygiu.
XVI-ojo festivalio atidarymo
ceremonija, vykusi žymioje S.
Peterburgo
filharmonijos
didžiojoje salėje, prasidėjo
mūsų žymaus violončelininko
D. Geringo apdovanojimu.
Konservatorijos rektorius įteikė
Maestro Geringui S. Peterburgo
konservatorijos
garbės
profesoriaus mantiją, ordiną, ir
diplomą.
Taip pat kartu su profesoriumi
koncertus
ir
meistriškumo
kursus rengė ART VIO, FORT
VIO ansambliai bei Lietuvos
perkusininkas P. Giunteris.
Koncertuose
skambėjo
E.
Balsio, B. Kutavičiaus, A.
Šenderovo, F. Latėno autoriniai
kūriniai.

Festivalyje
apsilankė apie
10,000 klausytojų.

Informacija skelbta
http://www.visitpetersburg.ru/ru/event/
1537/
http://www.conservator
y.ru/week
http://www.conservator
y.ru/node/4037
http://imayc.ru/blog/za
krytie/2016-10-29-200
https://gov.spb.ru/gov/
otrasl/c_culture/news/9
8084/
http://plnpskov.ru/culture/25596
3.html
https://rg.ru/2016/10/20
/reg-szfo/v-sanktpeterburge-projdetmezhdunarodnaianedeliakonservatorij.html
http://vechespb.ru/cont
ent/view/2063/63/

S. Peterburgo valstybinė
konservatorija,
LRKM.

10. „Susitikimas Etno
stiliuje“ - koncertas

Gnesinų muzikos
akademijos Didžioji
salė,

Organizatorius:

Linas Rimša
Ansamblis
„Arinuška“

gruodžio 11 d.
Gnesinų muzikos
akademija,
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje,
Ansamblis „Arinuška“

„Hand Voices“
perkusijos
ansamblis

Gruodžio 11 d. Rusijos
Gnesinų muzikos
akademijos koncertų salėje
įvyko koncertas
„Susitikimas Etno stiliuje“.
Lietuvos ansamblis
„Arinuška“ kartu su
perkusijos ansambliu „Hand
Voices“ ir Gnesinų muzikos
akademijos kameriniu
orkestru pristatė Lietuvos
kompozitoriaus Lino Rimšos
kūrinį „Senasis tikėjimas“.
Koncertą, skirtą Lietuvos
Respublikos ir Rusijos
Federacijos diplomatinių
santykių atkūrimo 25mečiui, iškilmingai atidarė
Gnesinų akademijos rektorė
Galina Majarovskaja ir
Lietuvos ambasadorius
Remigijus Motuzas.
Koncerto klausytojai minėjo,
kad „Senajame tikėjime“
rusų sentikių liaudies dainos
skambėjo visiškai kitaip,
netikėtai šiuolaikiškai, tačiau
kompozitoriui pavyko
išsaugoti sentikių
liaudiškumo dvasingumą,
kai žmonės dainuoja ir groja
savo malonumui.
Klausytojai atlikėjus
sveikino audringais
plojimais bei šūkiais
„bravo“.

Koncerte apsilankė
apie 600 klausytojų.

Informacija skelbta
http://www.folklore.ru/
newssall/news/540--lr.html
http://gnesinacademy.ru/concertarchive
http://vsdn.ru/family_cl
ub/anounce/370.htm

Gnesinų muzikos
akademija,
LR Ambasada,
LRKM,
Tautinių mažumų
departamentas.

11. XII-asis
tаrptautinis festivalis
„Stanislavskio
sezonas“

RAMT teatras,
spalio 25 – lapkričio 19
d.

E. Nekrošiaus
teatras „Meno
fortas“
Spektaklis „Bado
meistras“

Organizatorius:
Stanislavskio fondas
Kuratorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje
12. Vladimiro
Tarasovo
performansas
„LAIKAS EINA“
Organizatorius:
A. Skriabino muziejus
Kuratorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

A. Skriabino muziejaus
naujoji koncertų salė,
lapkričio 11 d.

Vladimiras
Tarasovas

XII-ajame tаrptautiniame
festivalyje „Stanislavskio
sezonas“ dalyvavo E.
Nekrošiaus teatras „Meno
fortas“, atlikdami spektaklį
„Bado meistras“.
Du iš eilės rodyti spektakliai
surinko pilnas sales žiūrovų.
E. Nekrošiaus menas bei
lietuvių aktorių vaidyba
paliko žiūrovams didelį
įspūdį. Žiūrovai ilgai
nenorėjo paleisti artistų nuo
scenos.
Kartu su Larry Ochs
(saksofonai), Mark Dresser
(kontrabosas) ir poetu Levu
Rubinštainu, V. Tarasovas
surengė performansą DADA
(FLUXUS) stiliuje.
Kadangi tokie projektai yra
labai reti, jie natūraliai
susilaukia didelio dėmesio.

Festivalyje
apsilankė virš
15,000 žiūrovų

Informacija skelbta
http://www.stanislavsk
yfestival.ru/programma
-2016

Stanislavskio fondas,
LR Ambasada,
LRKM.

http://www.stanislavsk
yfestival.ru/
https://rg.ru/sujet/3965/

Koncerte apsilankė
maždaug 150
klausytojų.

http://style.rbc.ru/view/
theater/580e0a4e9a794
7df0fc19d36
Informacija skelbta
http://muzeyskryabina.muzkarta.inf
o/afisha
http://kommersant.ru/d
oc/3135197

A. Skriabino muziejus,
LRKM.

13. XII-asis
tarptautinis jaunųjų
džiazo atlikėjų
konkursas „Mir
Džiaza“ Rostove prie
Dono

Rostovo prie Dono
menų koledžas,
Rostovo valstybinis
teatras,
lapkričio 24-28 d.

Artūras Anusauskas
(fortepijonas)
Aleksandras
Rogoža (perkusija)
Ernest Germanovič
(bosinė gitara)

Organizatoriai:
Rostovo prie Dono
menų koledžas

Rolandas
Biriukovas (gitara)

Kuratorius:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

Jau ketvirtąjį kartą iš eilės
jaunieji Lietuvos džiazo
atlikėjai dalyvavo XII-ajame
tarptautiniame
jaunųjų
džiazo atlikėjų konkurse
„Mir Džiaza“ Rostove prie
Dono, ir ketvirtąjį kartą iš
eilės
tapo
konkurso
laureatais (laimėtos pirmos
trys laureatų vietos) ir
diplomantais.

Baigiamajame
laureatų ir dėstytojų
koncerte dalyvavo
apie 1300
klausytojų.

Informacija skelbta

Rostovo prie Dono menų
koledžas,
LRKM.

http://rostartcollege.ru/
konkurs-mir-dzhaza2015/
http://rostartcollege.ru/
mezhdunarodnsqkonkurs-molodyhispolnitelej-lmirdzhaza-24-27noyabrya-2016-goda/

Adomas Bitinas
(saksofonas)

http://www.nalchik.ru/
news/news-rtk/3392016-12-01-08-05-20
14. ARTŪRO
ANUSAUSKO
koncertai Maskvoje
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

J. Baltrušaičio namai
lapkričio 29 d.
I. Butmano džiazo
klubas
gruodžio 1 d.

Artūras Anusauskas

Po sėkmingo pasirodymo
Rostove prie Dono, A.
Anusauskas surengė du
koncertus Maskvoje, kurie
praėjo ypatingoje šventinėje
atmosferoje. Klausytojams
labai patiko Artūro
romantiškas garsas bei
humoro jausmas.

Koncertuose
apsilankė apie 200
klausytojų

Informacija skelbta
http://www.butmanclub
.ru/cp/
http://zoon.ru/msk/resta
urants/dzhazklub_igorya_butmana_
na_taganke/social/

I. Butmano klubas,
LR ambasada Rusijoje,
LRKM.

15.
Žmogaus likimas
(ar tau neatrodo, kad
atėjo laikas mylėti?)

MMOMA
ŠMC Maskvoje
(Jermalajevskij
pereulok Nr. 17),

Sesija 2
(žmogus ir «kiti»)

gruodžio 18 d.
Bendra projekto
trukmė: lapkričio 2 –
sausio 8 dienos.

Organizatoriai:
MMOMA
ŠMC Maskvoje

J. Mekas
G. Sodeika

Festivalio metu buvo nuolat
rodomas J. Meko filmas
“Outtakes from the Life of a
Happy Man”,
kompozitorius G. Sodeika
muziejaus patalpose surengė
atvirą paskaitą apie J. Meko,
J. Mačiuno Fluxus judėjimo
atsiradimą, jų kūrybą,
filosofiją. Taip pat Gintaras
kartu su video instaliacija
pristatė pagrindinius
šiuolaikinius fluxus atstovus,
kurie dirba pasaulyje.

Projekte jau
apsilankė virš
20,000 žiūrovų

Informacija skelbta
http://www.rosizo.ru/n
ews/372/
https://www.goethe.de/
ins/ru/ru/ver.cfm?
fuseaction=events.detai
l&event_id=20856902
http://thehumanconditi
on.ru/
http://thehumanconditi
on.ru/ginterassodeika_l
ecture

Kuratorius:
Viktor Miziano
Pagalba:
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Rusijoje

http://www.culture.ru/e
vents/148619/vistavkaudel-chelovecheskiyne-kazhetsya-li-tebechto-prishlo-vremyalyubvi
https://lenta.ru/articles/
2016/11/07/timeoflove/
https://www.arttube.ru/
index.php/place/view/3
5714_2016-12-08Moskva-SobitiyaPyblichnaya_program
ma_v_ramkah_vtoroi_s
essii_proekta_
%C2%ABYdel_Chelo
vecheskii%C2%BB/
http://www.theartnews
paper.ru/posts/3669/
https://kudago.com/ms
k/event/vystavka-nekazhetsya-li-tebe-chtoprishlo-vremya-/

MMOMA
ŠMC Maskvoje,
LRKM.

Taip pat prisidėjau prie šių projektų:
1.
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.

