LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Rusijos Federacija, Kaliningradas, Raminta Gecevičienė
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2019 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)

•

Pažymint K.Donelaičio memorialinio muziejaus įkūrimo 40-ąsias metines organizuoti 4 renginiai: Teatralizuotas koncertas „Apie žvėris ir
žmones“ (muzikėčios pagal Kristijoną Donelaitį) gegužės 17 d. Kaliningrado istorijos-meno muziejuje ir gegužės 18 d. Tolminkiemyje
K.Donelaičio memorialiniame muziejuje; rugsėjo 23 -29 d. kartu su Kaliningrado istorijos-meno muziejumi Tolminkiemyje organizuotas
art pleneras, kuriame dalyvavo 16 dailininkų (po 8 menininkus iš Lietuvos ir Kaliningrado srities), menininkų sukurtų darbų pagrindu
surengtos 2 parodos „Kristijono Donelaičio paletė“ (spalio 4 d. Tolminkiemyje, lapkričio 27 d. Kaliningrado istorijos-meno muziejuje);
įprasminant jubiliejinę datą Zelenogradsko bibliotekoje spalio 26 d. atidaryta V. Jankausko fotografijų paroda „Donelaitis“. Minėtuose
renginiuose apsilankė virš 1800 lankytojų.

•

Organizuotos bendradarbiaujant su Kaliningrado srities kultūros įstaigomis (Kaliningrado gintaro, Kaliningrado pasaulinio vandenyno,
Gusevo istorijos-kraštotyros, Vladimirovo kraštotyros muziejais, Zelenogradsko, Kaliningrado A.Leonovo vardo bibliotekomis) 7 Lietuvos
dailininkų M.Danio, R.Borisovo, I.Piliutytės, fotomenininkų I.Mockutės-Pocienės, A.Stanevičiaus, M.Jovaišos ir 13 juvelyrų (Tarptautinė
VIII gintaro dirbinių bienalė „Alatyr“) parodos Kaliningrade, Svetlogorske, Guseve, Zelenogradske, Vladimirovo. Parodose apsilankė virš
8 tūkst. lankytojų.

•

Koordinuotas Lietuvos atlikėjų: M.Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo remiamų jaunųjų muzikantų U.Katinskaitės, R.Makštučio,
Valstybinio choro „Vilnius“, Vilniaus universiteto choro Pro musica ir kamerinio orkestro, folk džiazo kolektyvo „Loreta & Vytautas
Group“, eksperimentinės muzikos atlikėjo A.Šimkūno, smuikininkų V.Čepinskio ir V.Čepinskienės dalyvavimas 6 tarptautiniuose muzikos
festivaliuose ir 2 koncertuose (Vaikų ir jaunimo muzikos „Muzikinis pavasaris“, „Gintarinis vėrinys“, Garso meno ir eksperimentinės
muzikos „Sound around Kaliningrad“, klasikinės muzikos „Bachosluženije“ir „Pasaulinės klasikos šedevrai“ bei džiazo festivalyje
„Džiazas filharmonijoje“). Žiūrovų skaičius virš 4,5 tūkst.
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•

Bendradarbiaujant su Lietuvos ir Kaliningrado srities rašytojų sąjungomis, Kultūros fondu, Vaizduojamojo meno muziejumi,
Zelenogradsko J.Kuranovo vardo biblioteka, Vladimirovo kraštotyros muziejumi koordinuoti Poezijos pavasario renginiai Kaliningrade,
Zelenogradske ir Tolminkiemyje; organizuoti lietuviškos literatūros dienų renginiai Kaliningrade, Zelenogradske (pristatytas specialus
žurnalo „Inostrannaja literatūra“ numeris „Litva -100“); koordinuotas poetų M.Buroko, A.Kaziliūnaitės, G.Kazlauskaitės, J.Jasponytės
dalyvavimas tarptautiniame šiuolaikinės literatūros festivalyje Summa Poetica; organizuotos J.Saulėnienės knygų „Jos didenybė karalienė
Luizė Mėmelyje“ ir „Simonas Dachas klaipėdietis prūsas“ prezentacijos Kaliningrade, Zelenogradske, Vladimirovo. 8 susitikimuose – apie
800 lankytojų.

•

Organizuoti 3 ekspertų vizitai: 1. Kaliningrado srities Dramos teatro direktoriaus pavaduotojo Aleksandr Fedorenko vizitas į III tarptautinio
teatrų festivalio The Atrium išvakarėse vykusius Lietuviškos teatro vitrinos renginius. 2. Kaliningrado srities Šiuolaikinio meno centro Baltijos
filialo parodų kuratoriaus Trofim Popov ir Kaliningrado srities istorijos-meno muziejaus meno skyriaus vedėjos Valentina Pokladova vizitas
į Tarptautinę šiuolaikinio meno mugę Art-Vilnius 2019 3. Kaliningrado srities Šiuolaikinio meno centro Baltijos filialo direktoriaus
pavaduotojos Julia Bardun vizitas į Kauno bienalę 2019. Pagrindinis vizitų tikslas – susipažinti su giminingų organizacijų veikla, gerąja
praktika ir užmegzti/ atnaujinti bendradarbiavimo ryšius siekiant įgyvendinti abipusiai svarbius projektus.

•

2019 m. liepos 15 dieną oficialiai pasirašyta Lietuvos ir Rusijos Federacijos (Karaliaučiaus srities) bendradarbiavimo per sieną 2014-2020
metų programos projekto „Kultūros paveldas pasienio regione – turizmui ir bendradarbiavimui“ įgyvendinimo paramos sutartis. Pagrindinis
partneris – Šakių rajono savivaldybės administracija, partneriai – viešoji įstaiga Nemuno euroregiono Marijampolės biuras ir Karaliaučiaus
(Kaliningrado) srities istorijos ir meno muziejus. Bendras projekto biudžetas – 1 110 920 eurų, iš jų Europos Sąjungos fondų parama – 549
905,40 eurų, Rusijos Federacijos fondai skiria jo įgyvendinimui savo partnerio teritorijoje 449 922,60 euro. Projekto įgyvendinimo metu
(pradžia – 2019.07.16) per 24 mėnesius yra numatyta atlikti remonto darbus K.Donelaičio memorialiniame muziejuje: kapitalinis pastoriaus
namo remontas, vandentiekio sistemos atnaujinimas, šildymo sistemos įrengimas, aplinkos sutvarkymas. Kirchėje numatyta įrengti šildymo
sistemą ir atnaujinti elektros tinklų sistemą, sutvarkyti aplinką. Remonto darbai pradėti vykdyti 2019 m. spalio 20 d. Projekto įgyvendinimo
metu numatyta surengti konferencijas, mokymus kultūrinių renginių organizavimo ir viešinimo srityje, organizuoti poezijos skaitymus
Kiduliuose ir Tolminkiemyje, septynių dienų trukmės vasaros kultūros akademiją vaikams, parengti turistinio kultūros paveldo maršrutą,
organizuoti pažintinį vizitą žiniasklaidos atstovams ir turizmo firmų darbuotojams. Rugsėjo 23-29 dienomis K.Donelaičio memorialiniame
muziejuje Tolminkiemyje vyko art pleneras kuriame dalyvavo 16 dailininkų (po 8 menininkus iš Lietuvos ir Kaliningrado srities),
menininkų sukurtų darbų (34) pagrindu surengtos 2 parodos „Kristijono Donelaičio paletė“ (spalio 4 d. Tolminkiemyje, lapkričio 27 d.
Kaliningrado istorijos-meno muziejuje), dar 2 parodas 2020 m. planuojama organizuoti Lietuvos teritorijoje. Tikimasi, kad atnaujinti
istoriniai pastatai, pritaikyti įvairiai veiklai pritrauks daugiau turistų ir pasitarnaus glaudesniam dviejų kaimyninių šalių gyventojų
bendradarbiavimui.
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II. Kultūros atašė iniciatyva arba/ir su kultūros atašė pagalba įgyvendintos veiklos
Veiklos sritis (koncertas,
paroda, vizitas, archyvo
pervežimas ir pan.),
pavadinimas, atsakingi
vykdytojai (Lietuvos ir
paskyrimo valstybės
įstaigos, įmonės, kultūros
atašė), kultūros atašė
indėlis į projektą
1.1.Personalinė
dailininko Romano
Borisovo paroda “
Dailininkas ir kapitonas“
Organizatoriai:
Kaliningrado srities
pasaulio vandenyno
muziejus,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
1.2. Mariaus Jovaišos
fotografijos paroda
„Neregėta Lietuva“
Organizatoriai:
LR Generalinis
konsulatas, Kaliningrado
A.Leonovo vardo
biblioteka
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

Veiklos
įgyvendinimo
vieta ir data

Svetlogorskas
2019-09-20-1220

Kaliningradas,
2019-10-15 – 10
– 31
Kaliningrado
A.Leonovo
vardo biblioteka

Į veiklą įtraukti
kultūros ir
kūrybinių
sektorių
profesionalai

Romanas
Borisovas

Veiklos reikšmė, pasiekti
rezultatai (atsakingų
vykdytojų statusas ir
bendradarbiavimo kokybė,
tikslinės auditorijos grupės,
žiniasklaidos vertinimai,
rezultatų tvarumas, įvykę
aukšto lygio susitikimai ir
pan.)
Parodoje
eksponuojami
kūriniai sukurti dailininko
kelionės aplink pasaulį su
jachta „Ambersail“ metu.

Paroda parengta antro
M.Jovaišos ‚Neregėtos
Lietuvos“ fotoalbumo
pagrindu. Paroda - puiki
vizualinė Lietuvos
reprezentacija: kraštovaizdis,
kultūrinis paveldas, naujausi
pasiekimai mokslo, pramonės
inovacijų, informacinių
technologijų srityse.

Auditorijos
dydis
(lankytojų
skaičius)

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

Muziejaus
pateikti
duomenys
2450
lankytojų

Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse
TV specializuota laida Kultūra

Bibliotekos
pateikti
duomenys
520 lankytojų

Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse

https://vesti-kaliningrad.ru/vestikultura-08-10-19/
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1.3.Personalinė
Virgilijaus Jankausko
fotografijų paroda
„Donelaitis“

Zelenogradskas,
J.Kuranovo
vardo biblioteka
2019-10-26 –
11-17

Virgilijus
Jankauskas

Vladimirovo,
2019-11-23 –
12-22

Antanas
Stanevičius

Organizatorius:
Zelenogradsko m.
J.Kuranovo vardo
biblioteka
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

1.4..Personalinė Antano
Stanevičiaus fotografijos
paroda „Simono Dacho
Taravos Anikės
paslaptys“
Organizatorius:
Vladimirovo muziejauskultūros centras,
Zelenogradsko
J.Kuranovo vardo
biblioteka
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

Zelenogradsk,
2019-12-282020-01-18

Paroda „Donelaitis“ – tai
fotomenininko V.Jankausko
kelionė K.Donelaičio keliais:
pirmas sustojimas – gimtasis
kaimas Lazdynėliai, antras –
Karaliaučius ( mokslo metai),
trečias Stalupėnai, kur
K.Donelaitis dirbo mokyklos
kantoriumi ir ketvirtas –
Tolminkiemis. Parodoje
pristatomas 12 fotografijų
ciklas, skirtas lietuvių
grožinės literatūros
pradininkui. Pirmoji paroda
atidaryta 2014 m. sausio
mėn. Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos
galerijoje, minint
K.Donelaičio 300 gimimo
metines.
Šiais metais minimos 400osios žymiausio XVII a.
Klaipėdoje gimusio Rytų
Prūsijos poeto Simono Dacho
eilėraščio herojės Anikės
gimimo metinės. Taravos
Anikė – tikra istorinė
asmenybė, Taravos
(dabartinis Vladimirovo)
bažnyčios pastoriaus duktė
Anna Neander (1619-1689).
Fotografijose užfiksuotos
visos vietos, kur gyveno
poeto mūza.

Bibliotekos
pateikti
duomenys
586
lankytojai

Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse

Muziejaus
pateikti
duomenys
408
lankytojai

Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse
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1.5.Lietuvos ir
Kaliningrado srities
dailininkų tapybos darbų
paroda „Kristijono
Donelaičio paletė“

Kaliningradas,
Istorijos-meno
muziejus
2019-11-27 -1217

Audronė
Vorevičienė,
Birutė Jakštienė,
Loreta
Zaleckienė

Organizatorius:
Kaliningrado srities
istorijos-meno muziejus
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

Ekspozicijoje virš 30 darbų,
kuriuos 2019 m. spalio 23 –
29 dienomis K.Donelaičio
memorialiniame muziejuje
Tolminkiemyje sukūrė 16 art
– plenero dalyvių: po 8
dailininkus iš Lietuvos ir
Kaliningrado srities. Dailės
pleneras ir paroda
organizuota vykdant
tarptautinį projektą ‚Kultūros
paveldas pasienio regione –
turizmui ir
bendradarbiavimui“. Parodos
tikslas – priminti Lietuvos ir
Kaliningrado srities
visuomenei K.Donelaičio
kūrybos aktualumą, skatinti
domėjimąsį Mažosios
Lietuvos istorija. 2020 m.
paroda bus eksponuojama
Lietuvos teritorijoje.

Muziejaus
pateikti
duomenys
1090
lankytojų

Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse, vietinėje
internetinėje žiniasklaidoje:
https://westrussia.org/novosti/item
/1091-v-muzee-otkrylas-vystavkapalitra-donelajtisa-foto
https://culturetourism.gov39.ru/news/5505/
https://gossluzhba.gov.ru/professi
onal-education
https://klops.ru/afisha/103437vystavka-palitra-donelaytisa
https://tass.ru/kultura/7214045/am
p
http://www.museum.ru/N74489
https://rugrad.eu/afisha/exs/vystav
ka-palitra-kristionasa-donelaytisa/
https://news.rambler.ru/baltic/432
43493-v-kaliningrade-otkrylasrossiysko-litovskaya-vystavkauchastnikov-art-plenera/

1.6.Personalinė
fotomenininkės Ingridos
Mockutės-Pocienės
paroda „Apie moterį“
Organizatorius:
Gusevo miesto istorijoskraštotyros muziejus,

Gusevas,
Istorijoskraštotyros
muziejus
2019.11.30 –
12.15

Ingrida
MockutėPocienė,Neringa
Poškutė –
Jukumienė,
Daiva Ložytė

Klaipėdieties fotomenininkės
parodos idėja - moters
metamorfozės,
daugiaprasmiškumas, įvairios
vidines būsenos. Ciklas
„Apie moterį“ – tai pirmasis
autorės kūrybinis produktas
fotomeno srityje. Praeitais

Muziejaus
pateikti
duomenys
936
lankytojai

Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse
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bendradarbiaujant su
kultūros atašė
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

2.1.XVIII Tarptautinis
muzikos festivalis
„Bachosluženije“
Organizatoriai:
Kaliningrado srities
filharmonija,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

metais Gusevo muziejaus
lankytojai turėjo galimybę
susipažinti su kita – naujausia
menininkės personaline
paroda „MUTaBOR“.
Kaliningradas,
Kaliningrado
srities
Filharmonijos
koncertinė salė,
2018-07-20

Renginį remia Rusijos
federacijos kultūros
ministerija, Kaliningrado
srities kultūros ir turizmo
ministerija

2.2. Jungtinio BALTIJOS Svetlogorskas,
JŪROS CHORO
2019-09-21,
koncertas
Jantar hall
koncertinė salė
Organizatoriai:
Jantar hall estrados
teatras bendradarbiaujant
su kultūros atašė

Kasmetinis, savaitės trukmės 370 žiūrovų
(liepos 20-28d.) klasikinės
muzikos
festivalis,
organizuojamas nuo 2000
metų. Renginio iniciatorius –
žymus
vargonininkas,
Klaipėdoje
gimęs
kompozitorius
Gari
Grodberg.
Festivalyje
tradiciškai dalyvauja atlikėjai
iš
Vokietijos,
Lenkijos,
Lietuvos. Šiais metais į
festivalio atidarymo koncertą
atvyko Lietuvos smuiko
virtuozas
Vilhelmas
Čepinskas ir smuikininkė
Viktorija Čepinskienė.
Rasa Gelgotienė, Jungtinis BALTIJOS JŪROS 480 žiūrovų
Ignas Garla,
CHORAS sudarytas 2017 m.
Vilniaus
iš keturių chorų,
universiteto
atstovaujančių 4 Baltijos
choras Pro
jūros regiono valstybes musica,
Vilniaus Universiteto choras
Vilniaus
Pro musica, Liepojos
universiteto
jaunimo choras Intis,
kamerinis
Bialystoko universiteto
orkestras
choras ir Sankt Peterburgo
jaunimo choras Lauda kas
Vilhelmas
Čepinskis,
Viktorija
Čepinskienė

Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse, internetinėje
žiniasklaidoje:
https://www.culture.ru/events/4
77418/festival-bakhosluzhenie
https://dayoff39.ru/anonsy/7047-festivalbakhosluzhenie-2019
TV reportažas
https://www.youtube.com/watc
h?v=j3Eacvg-sOY

Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse
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porą metų organizuoja
koncertinius turus visose 4
šalyse. 2017 m. kolektyvas
koncertavo Vilniuje,
Bialystoke, Rygoje,
Peterburge. Šiais metais –
Gdanske, Svetlogorske,
Klaipėdoje, Liepojoje.
2.3.XVI tarptautinis
festivalis „Džiazas
filharmonijoje“
Organizatoriai:
Kaliningrado srities
filharmonija
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

2.4 Klasikinės muzikos
festivalis „Pasaulinės
klasikos šedevrai“
Organizatoriai:
Kaliningrado srities
simfoninis orkestras,
Kaliningrado srities
estrados teatras „Jantar

Kaliningradas,
Kaliningrado
srities
filharmonijos
koncertinė salė
2019-11-09-1117
„Loreta &
Vytautas
Group“
koncertas
2019-11-15

Loreta
Sungailienė,
Vytautas
Pilibavičius,
Edgar Sabilo,
Artūras
Maniušis

Kaliningradas,
Kaliningrado
srities
filharmonijos
koncertinė salė
2019-12-15

Rokas Makštutis

Svetlogorskas,

Kasmetinis džiazo festivalis,
kurį remia Kaliningrade
reziduojančios diplomatinės
atstovybės (Vokietijos,
Lenkijos, Latvijos) ir JAV
ambasada Maskvoje. Šiame
festivalyje tradiciškai
dalyvauja ir atlikėjai iš
Lietuvos. Šiais metais –
kaliningradiečiai susipažino
su Loreta & Vytautas Group
atliekamomis džiazo
improvizacijomis lietuvių
folkloro motyvais.

350 žiūrovų

Tai tarptautinis kasmetinis
klasikinės muzikos festivalis,
vykstantis Kaliningrado
srityje spalio- gruodžio mėn.
M.Rostropovičiaus labdaros
ir paramos fondo „Pagalba
Lietuvos vaikams“ remiamas
jaunasis klarnetistas Rokas

Filharmonijoj
e

Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse, internetinėje
žiniasklaidoje:
https://www.youtube.com/watc
h?v=KPljwC9H1CQ
https://rainbownews.ru/kaliningrad/130028

Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse

250 žiūrovų
‚Jantar hall“
1050 žiūrovų
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Hall“ bendradarbiaujant
su kultūros atašė

2019-12-15,
Jantar hall
koncertinė salė

3.1. Tarptautinis
šiuolaikinės literatūros
festivalis Summa Poetica

Kaliningradas,
literatūrinis
klubas „Katarsis“
2019.07.12-14

Organizatoriai:
vertėjas ir grožinės
literatūros leidėjas
G.Jeriomin, leidykla Phoca
books

Makštutis kartu su
Kaliningrado srities
simfoniniu orkestru dalyvavo
2 koncertuose.
Marius Burokas
Aušra
Kaziliūnaitė
Giedrė
Kazlauskaitė
Jurgita
Jasponytė

Pirmasis festivalis, trunkantis 160
5 dienas, skirtas šiuolaikinei dalyvių
kaimyninių (Kaliningrado)
šalių literatūrai. Planuojama
vėliau publikuoti (rusų k.)
festivalio dalyvių kūrinius.

J.Saulėnienė

„Jos didenybė karalienė Luizė Trijuose
Mėmelyje“ trečioji renginiuose –
klaipėdietės literatūrologės 250 dalyvių
knyga skirta žymiai istorinei
asmenybei. Pirmoji – lietuvių
ir vokiečių kalbomis „Prūsijos
karalienė Luizė Klaipėdoje.
Koenigin Luise von Preussen

bendradarbiaujant su
kultūros atašė.

3.2. J.Saulėnienės knygų
„Jos didenybė karalienė
Luizė Mėmelyje“ ir
„Simonas Dachas
klaipėdietis prūsas“
prezentacija
Organizatoriai:

Kaliningradas,
Kaliningrado
srities
vaizduojamojo
meno muziejus,
2019-11-22
Vladimirovo

Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse, internetinėje
žiniasklaidoje:
https://visitkaliningrad.ru/events/creative_
meetings/Summa_Poetica
https://www.tvoybro.com/affic
he/festival/event/summapoetica-nulievoie-izdaniie
https://www.newkaliningrad.ru
/afisha/festival/23520550summa-poetica.html
https://rugrad.eu/afisha/fests/m
ezhdunarodnyy-festivalsumma-poetica/
TV specializuota laida Kultūra
https://vestikaliningrad.ru/vesti-kultura-1308-2019-kulturnye-sobytiyagoroda/
Informacija skelbta LRGKK,
renginio organizatorių
svetainėse,
laikraščio „Klaipėda“ priedo
„Durys“ gruodžio 17 d.
publikacija
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Kaliningrado srities
vaizduojamojo meno
muziejus, srities Kultūros
fondas, Vladimirovo
muziejus, Zelenogradsko
J.Kuranovo vardo
biblioteka
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

VISO: 12

gyvenvietės
muziejaus
kultūros centre
2019-11-23
Zelenogradsko
miesto
J.Kuranovo
vardo
bibliotekoje
2019-11-24

in Memel“ išleista 2004 m.
2007 m. rusų k. “Королева
Луиза».
Kaliningrado
vaizduojamojo
meno
muziejuje prezentacija vyko
parodos „Aleksandras I ir
Napoleonas. Susitikimas prie
Nemuno“programos
rėmuose. Jovitos Saulėnienės
kūrybos sritis – vokiečių ir
lietuvių
kultūrų
sąveika
atskleidžiama
per
Rytų
Prūsijos, Klaipėdos krašto
istoriją,
kultūrinį
bei
literatūrinį palikimą. Jos
knyga, skirta žymiausiam
XVII a. Klaipėdoje gimusiam
Rytų Prūsijos poetui Simonui
Dachui
pristatyta
Vladimirovo ( buvusi Tarava)
– garsiosios poeto mūzos
Anikės
gimtinės
ir
Zelenogradsko
kultūros
bendruomenėms,
srities
kraštotyrininkų draugijoms,
srities rašytojų sąjungos
nariams.
VISO: 25

VISO: 8900

VISO: 21
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