LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Rusijos Federacija, Kaliningradas, Raminta Gecevičienė
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2017 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)
Informacija dalinai neviešinama



Lietuvos kultūros ir meno pristatymas:
 Organizuotos bendradarbiaujant su Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos fotodailininkų sąjunga ir Kaliningrado srities kultūros
įstaigomis (Gintaro muziejumi, Istorijos-dailės muziejumi, Vaizduojamojo meno muziejumi (buvusi Dailės galerija), Pasaulinio
okeano muziejumi) 7 fotografijos, dailės ir juvelyrinių dirbinių parodos Kaliningrade ir Svetlogorske. Parodose apsilankė apie 55
tūkst. lankytojų. VIII Tarptautinės fotografijos bienalės „Fotomanija 2017“ nekonkursinėje programoje buvo pristatytos 2
personalinės parodos: V.Antanavičiūtės „Lietaus vaikai“ ir M.Kavaliausko „Kražių portretas“ (virš 4 tūkst. lankytojų).
Tarptautinėje VII-oji gintaro dirbinių bienalėje „Alatyr“ Lietuvos juvelyrų K.Stanapėdžio, D.Ilginio, E.Janovskajos,
E.Pavinskienės, S. ir A.Krivičių, J.Erminaitės-Šimkuvienės, K.Dulevičiūtės kūrinius pristatė parodos kuratorė M.Dominaitė.
J.Erminaitės darbas – „Krikštas“ įvertintas specialiuoju diplomu už „istorinių tradicijų atspindėjimą“ (virš 30 tūkst. lankytojų). V
Tarptautiniame jaunųjų menininkų kūrybos festivalyje „Art –Sesija dalyvavo VDA Klaipėdos fakulteto studentai. Klaipėdiečiai
parodai pateikė 50 darbų ( 4 tūkst. lankytojų). Kitose parodose pristatyti menininkų G.Vitartaitės, A.Kašausko, E.Malinausko,
A.Rėklaičio, S.Rudzinsko, M.Danio kūriniai.
 Bendradarbiaujant su Lietuvos kino centru ir tarptautinių kino festivalių Kaliningrado srityje organizatoriais XIII ES šalių kino
festivalyje pristatyti 2 filmai: vaidybinis L.Lužytės „Amžinai kartu“ ir dokumentinis G.Žickytės „Meistras ir Tatjana“. VII
Tarptautiniame dokumentinio kino festivalyje „Kino teritorija“ demonstruotas G.Coudray filmas „Šarūnas Bartas, vienas lauke
karys“. Šiame festivalyje dalyvavome pirmą kartą.
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 Koordinuotas Lietuvos atlikėjų dalyvavimas 5 tarptautiniuose muzikos festivaliuose ( Vaikų ir jaunimo muzikos „Muzikinis
pavasaris“, Garso meno ir eksperimentinės muzikos „Sound around Kaliningrad“, klasikinės muzikos: „Gintarinis vėrinys“,
„Bachosluženije“, „Pasaulinės klasikos šedevrai“) ir 2 nevyriausybinio sektoriaus organizuojamuose muzikiniuose projektuose
(„Kada skamba gatvės“, „Antifon“,, ). Žiūrovų skaičius – 2700.
 Bendradarbiaujant su Lietuvos ir Kaliningrado srities rašytojų sąjungomis koordinuoti Poezijos pavasario renginiai Kaliningrade
ir Tolminkiemyje bei Kaliningrado srities literatūros dienų renginys K.Donelaičio memorialiniame muziejuje „Poetai svečiuose
pas K.Donelaitį“.
 Kaliningrado srities kultūros įstaigų vadovų, ekspertų vizitai:
Pagrindinis vizitų tikslas – susipažinti su giminingų organizacijų veikla, gerąja praktika ir užmegzti/ atnaujinti bendradarbiavimo ryšius
siekiant įgyvendinti abipusiai svarbius projektus.
Organizuoti 4 pažintiniai vizitai:
 Kaliningrado srities simfoninio orkestro vadovo A.Feldman į Klaipėdos koncertines įstaigas ir Klaipėdos universiteto
menų fakultetą.
 Nevaidybinio filmo festivalio „Kino teritorija“ art direktorės Jelenos Gromovos į Kino pavasario festivalio rėmuose
vykusį kino industrijos renginį „Meeting point – Vilnius“ (rezultatas – kvietimas dalyvauti svečio teisėmis VII
Tarptautinis dokumentinio kino festivalyje „Kino teritorija“)
 Kaliningrado srities fotomenininkų sąjungos pirmininkės Olgos Juricinos susitikimai Kaune ir Vilniuje su Lietuvos
fotodailininkų sąjunga (rezultatas – kvietimas dalyvauti VIII Tarptautiniame festivalyje Baltijos fotografijos bienalė
„Fotomanija 2017“. Pristatytos 2 personalinės parodos: Vėtrės Antanavičiūtės „Lietaus vaikai“ ir Mindaugo Kavaliausko
(dalyvavo parodos atidaryme ir pravedė meistriškumo pamoką )„Kražių portretas“.
 Kaliningrado srities vaizduojamojo meno muziejaus (buvusi Dailės galerija) delegacijos vizitas į Lietuvos Dailės muziejų
ir filialus (Vilnius), Nacionalinį M.K.Čiurlionio dailės muziejų ir filialus(Kaunas), P.Domšaičio galeriją (Klaipėda)
Neringos muziejus (Nida).
(rezultatas - sutarta pasirašyti bendradarbiavimo/ partnerystės susitarimus su Lietuvos dailės muziejaus filialu –
P.Domšaičio galerija ir Neringos muziejais. Planuojama rengti bendrą projektą ES Lietuvos ir RF bendradarbiavimo per
sieną 2016-2020 m. programai.)


Kita veikla:
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Atskira veiklos sritis - darbas su lietuvių diaspora bei lietuvių kalbos mokytojų asociacija. Kaliningrade veikia Lietuvių kultūrinė
autonomija – skėtinė organizacija, dalinai finansuojama iš valstybės biudžeto. Savarankiškos, turinčios juridinio asmens statusą,
tačiau bendradarbiaujančios su autonomija, veikia 3 bendruomenės: Kaliningrado L.Rėzos lietuvių kultūros draugija, Gvardeijsko
lietuvių bendruomenė ir Sovetsko lietuvių kultūros draugija. Lietuvių kalbos ir etnokultūros Kaliningrado srityje mokoma 19
švietimo įstaigų, jose mokosi apie 700 moksleivių. Kultūros atašė tenka padėti organizuoti/ dalyvauti tradiciniuose kasmetiniuose
renginiuose: Vaikų ir jaunimo lietuviškų dainų festivalis „Skambėk, skambėk lietuviška dainele“, Lietuvos kultūros savaitė
Kaliningrado 40-oje gimnazijoje, Poezijos ir muzikos šventė „Svečiuose pas Donelaitį“, vidurvasario folkloro festivalis, lietuvių
kultūros dienos , lietuvių kalbos olimpiada ir kt.

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
1. Tarptautinė VII-oji
gintaro dirbinių bienalė
„Alatyr“

Kaliningradas,
Kaliningrado
srities Gintaro
muziejus
2017.06.30 -09.03

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

Parodos kuratorė
M.Dominaitė,
Juvelyrai:
K.Stanapėdis,
D.Ilginis,
E.Janovskaja,
E.Pavinskienė, S. ir
A.Krivičiai,
J.ErminaitėŠimkuvienė,

Tarptautinė autorinių darbų iš
gintaro bienalė Kaliningrade
organizuojama nuo 2005 m.
Lietuvos atstovai tradiciškai
kviečiami dalyvauti konkurso
žiuri komisijoje, juvelyrai
konkursinei programai pristato
naujausius kūrinius. Lietuvos
kūrėjų darbai visuose jau
vykusiuose konkursuose

Muziejaus
pateikta
informacija:
36 316
lankytojų
(metinis
muziejaus
lankytojų
skaičius 220
000)

Informacija skelbta LRGKK,
muziejaus ir Kaliningrado
srities kultūros ministerijos
svetainėse, vietinėje
internetinėje žiniasklaidoje,
spaudoje
www.rg.ru/2017/06/27/regszfo/v-kaliningradepredstaviat-arhitekturnuiuletopis-mira-iz-iantaria.html
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K.Dulevičiūtė

Organizatoriai:
Kaliningrado srities Gintaro
muziejus bendradarbiaujant
su kultūros atašė
Renginį rėmė
Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerija

sulaukdavo aukštų įvertinimų.
Šiais metais konkurso tema buvo
„Pasaulio architektūrinis
metraštis“. Virš 100 autorių,
atstovaujančių 12 šalių pateikė
180 darbų. Lietuvos menininkės
J.Erminaitės darbas – „Krikštas“
įvertintas specialiuoju diplomu už
„istorinių tradicijų atspindėjimą“.

www.39rus.org/news/society/
24913
www.juvelirum.ru/vkaliningrade-otkryvaetsyayantarnaya-biennale-alatyr2017/
www.culart.gov39.ru/news/?
ELEMENT_ID=7878
http://cultura.gov39.ru/news/
?ELEMENT_ID=7943
https://tvkultura.ru/article/sho
w/article_id/180905/
www.rg.ru/2017/07/04/regszfo/gran-pri-iantarnojbiennale-v-kaliningrade.html
http://www.ambertrip.com/ru
/novosti/subpage588
http://39rus.org/news/society/
24913
https://ria.ru/culture/2017063
0/1497566601.html

2. Tapybos darbų paroda
„Krantai“

Organizatorius:
Pasaulinio okeano
muziejus, meno kūrinių
kolekcininkas I.Kirikovas
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

Svetlogorskas,
Pasaulinio okeano
muziejaus parodų
centras,
2017.07. 07 –
08.18

Lietuvos dailininkai
A.Kašauskas,
G.Vitartaitė,
A.Rėklaitis,
S.Rudzinskas,
M.Danys ( tapybos
darbai)

Parodos ekspozicija suformuota iš
privačios kaliningradiečio
I.Kirikovo kolekcijos.

Muziejaus
pateikta
informacija
4200 lankytojų

Informacija skelbta LRGKK,
muziejaus ir Kaliningrado
srities kultūros ministerijos
svetainėse, vietinėje
internetinėje žiniasklaidoje,
https://www.culture.ru/events
/209526/vistavka-zhivopisiberega
http://akaliningrad.com/afish
a/6716 išleistas parodos
katalogas
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3. Muzikinis festivalis
„Kada skamba gatvės“

Kaliningradas
2017.07.08-07.09

A.Garsonaitė
(fortepionas),
R.Balčiūtė
(violančelė), M.
Šernaitė (smuikas)

Organizatoriai:
Kaliningrado visuomeninė
organizacija „Kulturnaja
praktika“ bendradarbiaujant
su kultūros atašė
Renginį rėmė
Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerija

4. XVI Tarptautinis
muzikos festivalis
„Bachosluženije“

Kaliningradas,
srities
Filharmonijos
koncertinė salė,
2017.07.22

Klaipėdos
valstybinio
muzikinio teatro
solistai :
R.Petrauskaitė
(sopranas),
A.Kozlovskis (bosas)
H.M. Sablotny

Tai naujas kūrybinis Kaliningrado
visuomeninės organizacijos
,,Kulturnaja praktika"
(vadovas Larijonas Djakovas)
projektas, pirmą kartą realizuotas
2016 m., kaip sudėtinė
Kaliningrado miesto dienos (liepos
mėn.) šventinės programos dalis.
Kaliningrado
miesto centro gatvėse, kurios
pavadintos žymiausių Vakarų
Europos ir Rusijos kompozitorių
vardais buvo organizuoti 1val.
trukmės „gyvo garso“ koncertai.
Profesionalūs atlikėjai ir
muzikiniai kolektyvai atvirose
erdvėse atliko to kompozitoriaus
kūrinius , kurio vardu pavadinta
miesto gatvė. Mūsų šalies atlikėjos
koncertavo J.Bramso gatvėje.
Kaliningrado visuomenei tai
santykinai naujas reiškinys,
vykstantis tik antrą kartą, tačiau,
įvertinus kaliningradiečių
susidomėjimą renginiu,
planuojama tokius „gyvos
muzikos“ koncertus atvirose
erdvėse rengti kasmet.

J.Bramso g.
(kur koncertavo
mūsų atlikėjos)
buvo apie 300
asmenų

Kasmetinis klasikinės muzikos
festivalis, organizuojamas nuo
2000 metų. Renginio iniciatorius –
žymus vargonininkas, Klaipėdoje
gimęs kompozitorius Gari
Grodberg. Šiais metais festivalis
skirtas G.Grodberg (mirė 2016 m.
lapkričio 10 d.) atminimui.

Apie 400
žiūrovų

Informacija skelbta
LRGKK, muziejaus ir
Kaliningrado srities kultūros
ministerijos svetainėse,
vietinėje internetinėje
žiniasklaidoje
https://www.tvoybro.com/rec
ommendation/595111592960
00000_8-iiulia-fiestivalkoghda-zvuchat-ulitsyproidiot-vo-vtoroi-raz
https://www.newkaliningrad.
ru/afisha/holiday/news/13802
718-na-festival-kogdazvuchat-ulitsy-priedetfortepyannoe-trio-izvilnyusa.html
http://kaliningrad.bezformata.
ru/listnews/festivalklassicheskojmuziki/58888415/
https://rugrad.eu/afisha/conce
rts/muzykalnyy-festivalkogda-zvuchat-ulitsy_08-07/
Informacija skelbta LRGKK,
filharmonijos ir Kaliningrado
srities kultūros ministerijos
svetainėse, vietinėje
internetinėje žiniasklaidoje
http://vesti-kaliningrad.ru/vkaliningrade-proxodit-
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(Vokietija)

Organizatoriai:
Kaliningrado srities
filharmonija,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
Renginį rėmė
Rusijos federacijos kultūros
ministerija, Kaliningrado
srities kultūros ir turizmo
ministerija
5. VII Tarptautinis
dokumentinio kino
festivalis „Kino teritorija“

Organizatoriai:
Šlėzvigo-Holšteino žemės
vyriausybės atstovybė
Kaliningrade „Hanzos
biuras“, „Filmwerkstatt
KIEL“, Kaliningrado srities
nevyriausybinė organizacija
„Cobuce Doc“,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

Kaliningradas,
2017.09. 14-17

Dokumentinis
G.Coudray filmas
„Šarūnas Bartas,
vienas lauke karys“

Festivalyje tradiciškai dalyvauja
atlikėjai iš Vokietijos, Lenkijos.
Lietuvos. Klaipėdos valstybinio
muzikinio teatro solistai
R.Petrauskaitė, A.Kozlovskis
kartu su solistu iš Vokietijos Hans
Michael Sablotny festivalio
atidarymo koncerte atliko solines
partijas J.S.Bacho „Valstiečių“ ir
„Kavos“ kantatose.

Projektas startavo 2010 m.
Kaliningrado srities ir Vokietijos
Šlėzvingo-Holšteino žemės
kultūrinio bendradarbiavimo
programos rėmuose. Pirmuosiuose
festivaliuose buvo
demonstruojami tik Vokietijos ir
Rusijos naujausi dokumentalistų
darbai, vėliau dalyvių geografija
išsiplėtė – kviečiant Baltijos
regiono valstybių
kinematografininkus svečio
teisėmis dalyvauti renginyje. 2016
m. festivalio viešnia buvo Lenkija,
šiais metais – Lietuva ir Danija.

baxosluzhenie/
http://kgd.ru/afisha/events/91
23-bahosluzhenie
https://afisha.klops.ru/news/s
ociety/159018-interaktivkonfety-i-kofeynaya-kantatav-kaliningrade-proydyotmuzykalnyy-festivalbahosluzhenie-2017

Apie 150
žiūrovų

Informacija skelbta LRGKK,
Kaliningrado srities kultūros
ministerijos svetainėse,
vietinėje internetinėje
žiniasklaidoje
https://www.newkaliningrad.
ru/afisha/cinema/publications
/14920791-triumf-nemogo-ichernobelogo-kak-proshlootkrytie-festivalyaterritoriya-kino.html
http://ruwest.ru/news/75475/
https://www.tvoybro.com/str
eam/5992259742000000_ito
ghi-fiestivalia-tierritoriiakino
www.territoriyakino.ru
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Renginį rėmė ŠlėzvigoHolšteino žemės
teisingumo, kultūros ir
tarptautinių ryšių
ministerija, Kaliningrado
srities kultūros ir turizmo
ministerija
6. X Tarptautinis
klasikinės muzikos
festivalis „Pasaulinės
klasikos šedevrai“

Kaliningradas,
Kaliningrado
katedra,
2017.10.15

Atlikėjai: B.Traubas
(smuikas),
A.Gurinavičius
(kontrabosas),
R.Butkevičius
(kontrabosas)
4 solistai (Vokietija),
2 – muzikantai
(Lenkija)
30 choristų (Latvija)

Kasmetinis, ypač populiarus
renginys tradiciškai vyksta
Kaliningrado Katedros
koncertinėje salėje. Šiais metais
festivalis buvo skirtas
Reformacijos 500 metų jubiliejui
paminėti. Atlikėjai iš Lietuvos
festivalio uždarymo koncerte kartu
su Kaliningrado simfoniniu
orkestru, Latvijos choru „Ave Sol“
solistais iš Vokietijos atliko
L.V.Bethoveno 9 simfoniją.

570 žiūrovų

Informacija skelbta LRGKK,
Kaliningrado srities kultūros
ministerijos, koncertinės
įstaigos „Kafedralnyj sobor“
svetainėse, vietinėje
internetinėje žiniasklaidoje
http://tass.ru/kultura/4649654
https://www.newkaliningrad.
ru/afisha/concert/news/15044
104-muzykanty-pyati-stranispolnyat-simfoniyu-9betkhovena-vkaliningrade.html
https://flowerexperience.eu/n
ews/shedevry-mirovojklassiki-v-kaliningrade/

Organizatorius:
Kaliningrado srities
koncertinė įstaiga
„Kafedralnyj
sobor“bendradarbiaujant su
Vokietijos, Lenkijos ir
Lietuvos kultūros ataše
Renginį rėmė:
Rusijos federacijos kultūros

http://kaliningrad.life/vkafedralnom-soboreotkrylsya-yubilejjnyjjfestival-shedevry-mirovojjklassiki/
https://klops.ru/news/obsches
tvo/163395-kaliningradskiyfestival-shedevry-mirovoyklassiki-vklyuchili-v-spisok-
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luchshih-sobytiy-oseni

ministerija, Kaliningrado
srities kultūros ir turizmo
ministerija

http://soborkaliningrad.ru/news/shedevry
-mirovoj-klassiki-vkafedralnom-sobore/
http://visitkaliningrad.ru/festivalshedevry-mirovoj-klassiki-vkaliningrade-v-top-5luchshih-sobytij-oseni/
https://rugrad.eu/afisha/fests/
kh-mezhdunarodnyy-festivalshedevry-mirovoy-klassiki-vkafedralnom-sobore/
https://www.tvoybro.com/affi
che/festival/event/shiedievrymirovoi-klassiki-vkafiedralnom-soborie1?date=2017-10-08

7. XVIII Kaliningrado
srities lietuvių kultūros
šventė „Laiko malūnas –
2017“

Organizatoriai:
Lietuvių nacionalinėkultūrinė autonomija
Kaliningrado srityje,
Lietuvių kalbos mokytojų

Kaliningrado
sritis,
Dobrovolskas
2017.10.07

Jurbarko kultūros
rūmų kolektyvas
„Santaka“, Virbalio
kultūros centro
kolektyvas
„Pliumpa“.

Lietuvių kultūros šventė – vienas
iš Lietuvos kultūros dienų renginių
Kaliningrado srityje. Tai
tradicinis, kasmetinis renginys,
vykstantis skirtinguose srities
rajonuose. Lietuvių bendruomenių
vaikų ir suaugusių kolektyvai
rengia muzikinę programą.
Renginyje dalyvavo ir svečiai iš
Lietuvos : Jurbarko kultūros rūmų
kolektyvas „Santaka“, Virbalio
kultūros centro kolektyvas
„Pliumpa“.

250 dalyvių

Informacija skelbta
LRGKK, Lietuvių kalbos
mokytojų asociacijos
svetainėse
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asociacija,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
8. Kaliningrado srities
literatūros dienų renginys
K.Donelaičio
memorialiniame
muziejuje „Poetai
svečiuose pas
K.Donelaitį“

Organizatorius:
Kaliningrado rašytojų
sąjunga, Kaliningrado
istorijos-dailės muziejus
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
Renginį rėmė:
Rusijos federacijos kultūros
ministerija, Kaliningrado
srities kultūros ir turizmo
ministerija

Tolminkiemis,
2017-10-21

Kaliningrado srities
rašytojų sąjungos
nariai, 3
Kaliningrado
kultūros fondo
atstovai, Lietuvių
bendruomenės
atstovai, 2 poetai iš
kitų Rusijos miestų ,
Kaliningrado srities
liaudies instrumentų
orkestras.
Pristatyta J.Kelero
rusų k. Išleista knyga
„ Na osvechionom
snegu“ (Ant
pašventinto sniego)

„Literatūros dienų“ renginiai
vyksta kasmet visoje Kaliningrado
srityje (šiais metais spalio 16 d.31 d.) Apsilankymas
K.Donelaičio memorialiniame
muziejuje, vieninteliame
literatūriniame muziejuje
Kaliningrado srityje – daugiametė
graži tradicija – literatūrinio
forumo rėmuose organizuoti
kūrybos vakarą, pagerbiant
K.Donelaičio atminimą. Kadangi į
literatūros dienas paprastai
atvyksta keliolika rašytojų ir poetų
iš įvairių Rusijos miestų, išvyka į
Tolminkiemį atlieka ir pažintinę
funkciją, svečiams organizuojama
ekskursinė programa, aplankant
taip pat ir K.Donelaičio gimtinę
Lazdynėliuose.

50 asmenų

Informacija skelbta
LRGKK, muziejaus
Kaliningrado srities
kultūros ministerijos
svetainėse
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9. V Tarptautinis jaunųjų
menininkų kūrybos
festivalis „ART –SESIJA“

Kaliningradas ,
Kaliningrado
srities
Vaizduojamojo
meno muziejus
2017-11-24 – 12 10-

Organizatorius:
Kaliningrado srities
Vaizduojamojo meno
muziejus ( buvusi Dailės
galerija),Baltijos federalinis
I.Kanto universitetas,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

VDA Klaipėdos
fakulteto prof.
V.Bernotas,
dailininkas
R.Borisovas
Kaliningrado
dailininkų sąjungos
pirmininkas
V.Elfimovas,
Baltijos federalinio I.
Kanto universiteto
dizaino skyriaus
vadovas prof. B.
Mironovas
Kaliningrado
dailininkų sąjungos
nariai

Kasmetinis renginys – konkursas,
kuriame tradiciškai dalyvauja
jaunieji Lietuvos kūrėjai, taip pat
menininkai iš Baltijos jūros
regiono šalių. Festivalis gana
populiarus, sulaukiantis tiek
visuomenės tiek žiniasklaidos
dėmesio, todėl tai puiki galimybė
ne tik eksponuoti mūsų jaunųjų
talentų darbus, bet ir užmegzti
naujus kontaktus.
Šiais metais buvo surengta
nekonkursinė I.Kanto universiteto
ir VDA Klaipėdos fakulteto
studentų paroda. Klaipėdiečiai
parodai pateikė 50 studentų darbų,
VDA Klaipėdos fakulteto
profesorius renginio rėmuose
pravedė meistriškumo
pamoką/seminarą
kaliningradiečiams menininkams

Muziejaus
pateikta
informacija
4014 lankytojų

Informacija skelbta
muziejaus Kaliningrado
srities kultūros ministerijos
svetainėse ir vietinėje
internetinėje žiniasklaidoje
http://visitkaliningrad.ru/event/vystavka
-mezhdunarodnogofestivalya-art-sessiya/
http://kaliningradtoday.ru/soc
iety/sredaobitaniya/23147936/
http://www.randevu39.ru/nov
osti-kaliningrada/2454/
https://rugrad.eu/afisha/misc/
den-khudozhnika-v-muzee/
https://afisha.yandex.ru/kalini
ngrad/art/art-sessiia-2017-12
https://www.newkaliningrad.
ru/afisha/launch/16035130artsessiya.html

Renginį rėmė:
Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerija

https://klops.ru/news/obsches
tvo/165369-v-kaliningradeotkryvaetsyamezhdunarodnyy-festivalmolodyh-hudozhnikov-artsessiya
https://www.kaliningrad.kp.r
u/online/news/2941312/

10. XIII– asis tarptautinis
Europos Sąjungos šalių

Kaliningradas,
Kino teatras

ES šalių kino festivalis – vienas
svarbiausių Kaliningrado

„Amžinai

Informacija skelbta
Kaliningrado srities kultūros
ministerijos, kino festivalio
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kino festivalis

„Zaria“
2017.11.24- 12.08

Organizatorius:
Kaliningrado kino teatras
„Zaria“ bendradarbiaujant
su kultūros atašė

kultūrinio gyvenimo įvykių,
sulaukiantis ypač gausaus žiūrovų
būrio. Festivalio pagrindinis
finansinis rėmėjas ES atstovybė
Rusijos Federacijoje. Festivalio
programoje naujausi ( 2015-2017
m.), įvertinti tarptautiniuose
forumuose 45 filmai iš 25 ES
šalių. Lietuvos kinematografiją
atstovavo 2 filmai: vaidybinis
L.Lužytės „Amžinai kartu“ ir
dokumentinis G.Žickytės
„Meistras ir Tatjana“

kartu“

Tai tradicinis, kasmet vykstantis
vis kitame Kaliningrado srities
mieste, vaikų ir jaunimo lietuviškų
dainų festivalis-konkursas.
Festivalio dalyviai varžosi 3
grupėse dėl nominacijų: geriausias
solistas, etnografinis kolektyvas,
vokalinė grupė. .Šiais metais
konkursui savo programą paruošė
8 vokalinės grupės, 4 folkloro
kolektyvai ir 11 solistų.

200 dalyvių ir
žiūrovų

100 žiūrovų
„Meistras ir
Tatjana“
150 žiūrovų

https://rugrad.eu/afisha/fests/
xiii-festival-kino-stranevropeyskogo-soyuza/

Renginį rėmė:
ES atstovybė Rusijos
Federacijoje, Kaliningrado
srities kultūros ir turizmo
ministerija
11. XVI –asis
Kaliningrado srities vaikų
festivalis „Skambėk,
skambėk lietuviška
dainele“

Organizatorius:
Lietuvių nacionalinėkultūrinė autonomija
Kaliningrado srityje
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

Kaliningrado
sritis, Polessko
vidurinė mokykla
2017.12.09

svetainėse ir vietinėje
internetinėje žiniasklaidoje
https://nevnov.ru/region/Kali
ningrad/514290-genii-izlodei-chem-udivitkaliningradcev-xiii-festivalkino-stran-evrosoyuza
http://новостичаса.рус/vkaliningrade-startuet-xiiifestival-kino-stranevrosoyuza/
https://fromua.news/article/5
5123330/v-kaliningradeotkrivaetsya-festivalj-kinostran-evrosoyuza/

Informacija skelbta
LGKK, ir lietuvių kalbos
mokytojų asociacijos
internetinėse svetainėse
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12. Tarptautinis muzikos
festivalis „Antifon“

Kaliningradas,
Kaliningrad City
Jazz club
2017.12.14

Organizatorius:
Kaliningrado visuomeninė
organizacija „Kulturnaja
praktika“ bendradarbiaujant
su kultūros atašė

A. Mikalkėnas
- (piano)
E. Kanevičius –
(contrabass)
Kaliningrado
kompozitorius ir
atlikėjas L.Djakov

VISO: dalyvių
skaičius 57

VISO: 12

Santykinai naujo (startavo 2013
m.) projekto tikslas – pristatyti
jaunosios kartos atlikėjus iš
kaimyninių šalių ir suburti juos
bendram koncertui su vietiniais
atlikėjais. Šiame projekte, kuris
tapo populiariu jaunosios kartos
muzikos gerbėjų tarpe, jau
dalyvavo 20 atlikėjų iš kaimyninių
valstybių .

80 lankytojų

Informacija skelbta
LRGKK svetainėje,
vietinėje spaudoje

VISO: apie
lankytojų ir
žiūrovų 46 780

VISO: 41

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)

_Raminta GECEVIČIENĖ
(vardas, pavardė)
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