LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Rusijos Federacija, Kaliningradas, Raminta Gecevičienė
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
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
1.1. Vasario 16-oji
Valstybės atkūrimo diena
Organizatorius:
LR GKK kartu su kultūros
atašė, kurio funkcija buvo
organizuoti minėjimo
koncertinę dalį.

Veiklos
įgyvendinimo
vieta ir data

Kaliningradas,
Koncertas
Kaliningrado
katedroje
2017-02-17
Priėmimas
2017-02-16

Į veiklą įtraukti
kultūros ir
kūrybinių
sektorių
profesionalai
Atlikėjai iš
Lietuvos: Dainos
mylėtojų klubo
mišrus choras
(vad.
Vyt.Verseckas)
Kaliningrado
simfoninis
orkestras,
Kaliningrado
muzikinio teatro

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

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

Iškilmingo minėjimo dalyviams
(Kaliningrado srities Dūmos bei
Vyriausybės nariams, užsienio šalių
diplomatiniam korpusui, lietuvių
bendruomenės, srities kūrybinių
sąjungų, žiniasklaidos, kultūros ir
švietimo įstaigų atstovams) priminta
šios išskirtinės datos reikšmė
Lietuvos valstybingumo istorijoje.

Informacija buvo
skelbta URM ir LR
GKK puslapiuose.
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1.2. Kovo 11-osios
minėjimas
Organizatorius: LRGKK
kartu su kultūros atašė,
kurio funkcija buvo
organizuoti minėjimo
koncertinę dalį.
2.1. A.Kašausko tapybos
darbų paroda „Lietuvos
melodijos“ (Melodiji Litvy)
Organizatorius:
I.Kirikovas
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
2.2. Tarptautinė marinistinė
tapybos darbų paroda skirta
I.Aivazovskio 200 metų
jubiliejui „Čia jūra
dirigentas„ (Zdes more
dirižior)
Organizatorius:
Kaliningrado srities
istorijos-dailės muziejus,
kolekcininkas I.Kirikovas
(projektą remia
Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerija)
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

LR GKK
2016.03.10.

choras
Jonas Sakalauskas
ir kaliningradietis
pianistas Vladimir
Slobodian
(Kaliningrado
simfoninis
orkestras)

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienos minėjimo dalyviams priminta
šios šventės reikšmė mūsų šaliai.
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Informacija skelbta
URM ir LRGKK
svetainėse.

Kaliningradas,
Banko
„Sberbank|“
reprezentacinė
salė
2017-03-15-201704-21

Dailininkas
A.Kašauskas

Parodoje buvo eksponuojami (iš
privačios I.Kirikovo kolekcijos) 26
A.Kašausko tapybos darbai.

470 asmenų

Informacija skelbta
LRGKK svetainėje

Kaliningradas,
Istorijos-dailės
muziejaus parodų
salė
2017-04-25 – 06-05

Dailininkai
E.Malinauskas (
dalyvavo
atidaryme),
Arvydas
Kašauskas,
Gražina Vitartaitė
Parodos kuratorė
Valentina
Pokladova

Parodoje buvo eksponuojami (iš
privačios I.Kirikovo kolekcijos)
Gražinos Vitartaitės, Arvydo
Kašausko tapybos darbai ir parodos
atidaryme dalyvavusio klaipėdiečio
dailininko Edvardo Malinausko
darbai. Į parodos atidarymą atvyko
Neringos meras D.Jasaitis. Renginį
vainikavo Kaliningrado simfoninio
orkestro koncertas, skirtas
marinistinei temai muzikoje (
M.K.Čiurlionio simfoninė poema
„Jūroje“, N.Rimskis-Korsakovas
„Šecherezada 1 d. Jūra ir kt.)

Duomenis pateikė
istorijos-dailės
muziejus
5652 lankytojai

Informacija skelbta
LRGKK,
Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerijos,
muziejaus svetainėse
http://www.westruss
ia.org/novosti/item/4
71-vkaliningradskomistorikokhudozhestvennommuzeetorzhestvennootkrylas-vystavkavedushchikhmarinistov-rossii-i-
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litvy
Kaliningrado
Kaskad TV laidoje
https://vk.com/video
s29891284?z=video29891284_4562390
48%2Fclub2989128
4%2Fpl_29891284_-2
vietinėje
žiniasklaidoje
https://www.kalinin
grad.kp.ru/online/ne
ws/2722194/

2.3. VIII Tarptautinis
festivalis Baltijos
fotografijos bienalė
„Fotomanija 2017“

Organizatorius: –
Kaliningrado fotodailininkų
sąjunga, Kaliningrado
dailės galerija ( projektą
remia Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerija)
bendradarbiaujant su
Lietuvos ir Vokietijos

Kaliningradas,
Dailės galerija
2017-05-25 – 0715

Fotomenininkai
Vėtrė
Antanavičiūtė ir
Mindaugas
Kavaliauskas
(konkurso
komisijos narys,
dalyvavo parodos
atidaryme)

Tradicinis renginys, vykstantis nuo
2003 m. Fotobienalės konkursinei
programai šiais metais darbus pateikė
virš 80 fotomenininkų iš Lietuvos,
Latvijos, Lenkijos, Rusijos,
Baltarusijos. Fotobienalės renginiai
(parodos, meistriškumo pamokos,
paskaitos) trunka apie 2 mėn.
Lietuvos fotografijos paroda ypač
vertinama Kaliningrado srityje,
organizatoriai tradiciškai kviečia į
renginį Lietuvos menininkus. Šių
metų bienalės nekonkursinėje
programoje buvo pristatytos 2
personalinės parodos: Vėtrės
Antanavičiūtės „Lietaus vaikai“ ir
Mindaugo Kavaliausko „Kražių
portretas“.

Duomenis pateikė
Dailės galerija
4018 lankytojai

Informacija skelbta
LRGKK,
Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerijos, Dailės
galerijos svetainėse
http://www.kaliningr
adartmuseum.ru/201
7-2
http://www.kaliningr
adartmuseum.ru/exh
ibitions/2012/2017
http://www.kaliningr
adartmuseum.ru/exh
ibitions/2012/ortpho
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kultūros atašė.

ton
http://club.kaliningra
dfoto.ru/2017/05/bal
tiyskaya-biennalefotografii-startuetuzhe-v-chetverg/
http://club.kaliningra
dfoto.ru/2017/06/viyune-fotoklubidyot-nafotomaniyu/
http://club.kaliningra
dfoto.ru/2017/05/vst
recha-s-fotografamiv-galeree/
Vietinėje
žiniasklaidoje:
https://www.newkali
ningrad.ru/afisha/lau
nch/13688010fotomaniya2017.htm
l
https://www.newkali
ningrad.ru/afisha/lau
nch/publications/136
97553-konkursnyypokaz-vkaliningradeotkrylasfotomaniya-
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2017.html
https://www.newkali
ningrad.ru/afisha/gid
es/13691928-dlyalyudey-ivelosipedov-denkolesa-brainstorm-ifotomaniya-v-odinuikend.html
https://www.newkali
ningrad.ru/afisha/lau
nch/news/13656651vystavku-fotografiyikuru-kuvadzhimaperenesli-vzakkhaymskievorota.html
https://www.newkali
ningrad.ru/afisha/lau
nch/news/13645666fotomaniya-2017otkroetsyavystavkoykonkursnykh-rabotvkhudozhestvennoygaleree.html
https://www.newkali
ningrad.ru/afisha/fes
tival/news/12684264
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-v-kaliningradeobyavili-priemrabot-namezhdunarodnyykonkursfotomaniya2017.htm
l
https://afisha.klops.r
u/news/society/1561
21-tvoy-bro-chegoozhidat-otfotomanii-2017-vkaliningrade
https://afisha.klops.r
u/news/show/15629
7-200-luchshihrabot-tvoy-brorasskazyvaet-prootkrytie-ipobediteleyfhttps://www.tvoybr
o.com/exclusive/uch
astniki-fotomanii2017-o-siebie-isvoikhkonkursnykhrabotakh
https://www.tvoybro
.com/recommendati
on/kristinakozyrieva
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https://www.tvoybro
.com/stream/otkrytii
e-i-pobieditielimiezhdunarodnogho
-konkursafotomaniia-2017
https://www.tvoybro
.com/affiche/exhibiti
ons/event/miezhdun
arodnyi-fiestivalfotoghrafiibaltiiskaiabiiennalie-fo
toghrafii
otomanii-2017
Radio ir TV laidose:
https://www.kalinin
grad.kp.ru/radio/266
84.7/3706785/
TV Kaskad 201705-25 žinių laida,
TV Pirmasis miesto
kanalas žinių laida
2017-05-25
2.4. „Kelias į Šventovę“: J.
Pečerskio gobelenų,
sukurtų K. Donelaičiui
atminti, pristatymas

Vilnius,
Nacionalinė
M.Mažvydo
biblioteka

Dailininkai:
Jevgenijus
Pečerskis,
Aloyzas

Renginyje į kurį atvyko
kaliningradietis dailininkas
Jevgenijus Pečerskis pristatyti
autoriaus Nacionalinei M.Mažvydo

Apie 40 dalyvių

Informacija skelbta
LRGKK ir
M.Mažvydo
bibliotekos
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2017-04-03

Stasiulevičius,
Edita Utarienė
Lietuvos
dailininkų
sąjungos
pirmininkė),

bibliotekai dovanoti gobelenai,
sukurti Kristijonui Donelaičiui –
evangelikų liuteronų kunigui,
Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės
literatūros pradininkui – atminti.

2.5. Kaliningrado
dailininko J. Pečerskio
personalinė paroda
Klaipėdos muzikiniame
teatre
Organizatorius:
Klaipėdos muzikinis teatras
kartu su kultūros atašė

Klaipėda,
Muzikinis teatras,
2017-05-23 -0807

Dailininkas
Jevgenijus
Pečerskis

Klaipėdos visuomenei pristatyta
J.Pečerskio kūryba. Parodos
atidaryme dalyvavo dailininkas,
parodą pristatė buvęs kultūros atašė
Kaliningrade A.Juozaitis

Atidaryme – apie 200
lankytojų.

3.1. Koncertas, skirtas
kompozitoriaus,
vargonininko Gario
Grodbergo atminimui

Kaliningradas,
Filharmonijos
koncertinė salė
2017-01-29

Jonas Sakalauskas

Koncertas, skirtas žymaus
vargonininko, kompozitoriaus,
gimusio Klaipėdoje ir savo kūrybine
veikla glaudžiai susijusio su Lietuva
Gario Grodbergo atminimui.
Renginyje dalyvavo Kaliningrado
kultūros ir turizmo ministras
A.Jermak, diplomatinių atstovybių,
reziduojančių Kaliningrade vadovai,
Neringos meras D.Jasaitis, buvęs
kutūros atašė A.Juozaitis., Klaipėdos
muzikinio teatro direktorius
J.Sakalauskas.

350 žiūrovų

Tradicinis, kasmetinis festivalis,
vykstantis moksleivių atostogų metu.
Koncertinę programą pristato jaunieji
Kaliningrado muzikos mokyklų,

2 koncertuose - 547
žiūrovai (duomenis
pateikė Filharmonija)

Organizatorius:
Nacionaline M.Mažvydo
biblioteka kartu su kultūros
atašė ir Lietuvos dailininkų
sąjunga

Organizatorius:
Kaliningrado srities
filharmonija (projektą
remia Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerija)
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
3.2. XXV Tarptautinis
vaikų ir jaunimo muzikos
festivalis „Muzikalnaja
vesna“/ Muzikinis pavasaris

Kaliningradas,
Filharmonijos
koncertinė salė
2017-03-10 -28 d.

Pianistas Lukas
Geniušas,
Klaipėdos
J.Kačinsko

svetainėse
http://www.lnb.lt/na
ujienos/2042-keliasi-sventove-jpecerskio-gobelenusukurtu-kdonelaiciui-atmintipristatymas
Informacija skelbta
Klaipėdos muzikinio
teatro svetainėje
http://klaipeda.diena
.lt:81/naujienos/klai
peda/menas-irpramogos/menusvyturys-baigiasezona-darnegirdetu-dziazoskambesiu-812807
Informacija skelbta
LRGKK ir
Kaliningrado
filharmonijos
svetainėje, vietinėje
žiniasklaidoje
https://www.obzor.lt
/news/n25094.html

http://kenigfil.ru/?ne
ws=104

Informacija skelbta
LRGKK ir
Kaliningrado
filharmonijos
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Organizatorius:
Kaliningrado srities
filharmonija (projektą
remia Kaliningrado srities
kultūros ministerija)
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

3.3. Tarptautinis garso
meno ir eksperimentinės
muzikos festivalis „Sound
around Kaliningrad“
Organizatorius:
Rusijos Federacijos
Valstybinio Šiuolaikinio
meno centro Baltijos
filialas bendradarbiaujant
su kultūros atašė

Lietuvos atlikėjai
koncertavo:
L.Geniušas 201703-27
N.Smirnovas
2017-03-28

muzikos
mokyklos
mokinys
smuikininkas
Nikita Smirnovas

Kaliningradas,
2017-04-20-22,
Kaliningrado
katedros
koncertinė salė,
kino teatras
„Zaria“,
„Sheap Got
Waxed“ koncertas
2017-04-22
Valstybinio
Šiuolaikinio meno
centro
konferencijų/pa
rodų salėje

Instrumentinė
grupė „Sheap Got
Waxed“:
Simonas
Šipavičius , Adas
Gecevičius,
Paulius Vaškas,
Tomas Verbaitis

koledžo atlikėjai, taip pat svečiai iš
kitų Rusijos regionų, Maskvos,
Peterburgo ir atlikėjai iš užsienio (
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos,
Vokietijos, JAV). Užsienio atlikėjų
dalyvavimą įprastai remia
Kaliningrade reziduojančios
diplomatinės atstovybės. Lietuvos
atlikėjai beveik kasmet dalyvauja
šiame festivalyje. Šiais metais
Lietuvai atstovavo gerai žinomas
tarptautinėse arenose pianistas Lukas
Geniušas ir Klaipėdos J.Kačinsko
muzikos mokyklos moksleivis
smuikininkas Nikita Smirnovas..
Tarptautinis eksperimentinės muzikos
ir Sound-art festivalis. Festivalis, kurį
organizuoja Valstybinio Šiuolaikinio
meno centro Baltijos filialas, vyksta
Kaliningrade nuo 2011 Festivalyje
tradiciškai dalyvauja atlikėjai iš
Prancūzijos, Lenkijos, Voketijos,
Šveicarijos, Lietuvos. Šešiuose jau
įvykusiuose festivaliuose dalyvavo
apie 70 atlikėjų iš 16 šalių, festivalio
renginiuose apsilankė virš 2500
žiūrovų. 2016 m. koncertavo atlikėjai
iš Lietuvos G.Griciūtė ir
A.Bumšteinas. Šiais metais renginyje
Lietuvą atstovavo grupė „Sheap Got
Waxed“.

svetainėje, vietinėje
žiniasklaidoje
http://rugrad.eu/afish
a/fests/xxvmezhdunarodnyyfestival-dlya-deteyi-yunoshestvamuzykalnaya-vesna/
https://www.newkali
ningrad.ru/afisha/fes
tival/12779010muzykalnayavesna2017.html
„Sheap Got Waxed“
koncerte
120 žiūrovų

Informacija skelbta
LRGKK, renginio
organizatorių
svetainėse, radio
laidoje , vietinėje
internetinėje
žiniasklaidoje
http://www.kaliningr
ad.kp.ru/radio/26669
.4/3690206/
https://www.newkali
ningrad.ru/afisha/fes
tival/news/12618259
-v-kaliningrad-nafestivaleksperimentalnoymuzyki-priedutkhudozhniki-iz-6stran-.html
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https://www.tvoybro
.com/stream/otshumi
el-sound-aroundkaliningrad-2017
https://www.newkali
ningrad.ru/afisha/fes
tival/13130714sound-aroundkaliningrad2017.htm
l

3.4. XXVIII Tarptautinis
festivalis „Gintarinis
vėrinys“ (Jantarnoje
ožerelije)
Koncertų ciklas „Opera
Europoje“

Organizatorius:
Kaliningrado srities
filharmonija (projektą
remia Rusijos Federacijos
Kultūros ministerija,
Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerija)
bendradarbiaujant su
Lietuvos ir Lenkijos
kultūros atašė Kaliningrade
ir Latvijos diplomatine
atstovybe)
4.1. Kaliningrado srities
simfoninio orkestro vadovo

Kaliningradas,
Filharmonijos
koncertinė salė,
Dramos teatras,
Gdanskas,
F.Šopeno vardo
filharmonijos
koncertinė salė,
Klaipėda,
Muzikinis teatras
2017-04-05 -0611
Lietuvos atlikėjai
koncertavo
Kaliningrade
2017-05-20
Gdanske 201705-21

Klaipėda,
Palanga, Nida

Agnė Sabulytė
(soprano)
Stasys Domarkas
(dirigentas)

Jonas Sakalauskas
(Klaipėdos

Kasmetinis muzikinis projektas
„Opernyj Evrosojuz“ specialistų
vertinamas, kaip vienas
sėkmingiausių, vykdomas nuo 2013
m. Kaliningrado filharmonijos
projektų, pritraukiantis ženklų
žiūrovų skaičių. Šiais metais
„Opernyj Evrosojuz“ vyko
Tarptautinio XXVIII klasikinės
muzikos festivalio „Gintarinis
Vėrinys“/Jantarnoje ožerelije
rėmuose. Mūsų šalies operos solistų
dalyvavimas šiame projekte –
galimybė supažindinti
kaliningradiečius su mūsų operinio
meistriškumo tradicijomis.

328 žiūrovai
Kaliningrado
filharmonijoje

Informacija skelbta
LRGKK ir
Kaliningrado
filharmonijos
svetainėje, vietinėje
žiniasklaidoje
http://kaliningradka.
ru/site_pc/kultura/in
dex.php?ELEMENT
_ID=94167
https://ria.ru/culture/
20170405/14915109
26.html
http://kaliningrad.be
zformata.ru/listnews
/opernijevrosoyuz/57487323
/

Vizito tikslas – konsultacijos dėl
bendradarbiavimo įgyvendinant
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A.Feldman pažintinis
vizitas į Klaipėdos
koncertines organizacijas

Vizitas organizuotas
kultūros atašė iniciatyva

2017-02-06-07

valstybinio
muzikinio teatro
direktorius),
Vytautas Tetenskas
( Klaipėdos
universiteto Menų
fakulteto dekanas),
Arkadij Feldman
(Kaliningrado
srities simfoninio
orkestro vadovas,
dirigentas)

bendrus koncertinės veiklos
projektus.
Vizito metu vykusiuose susitikimuose
su Klaipėdos universiteto Menų
fakulteto dekanu V.Tetensku,
Klaipėdos muzikinio teatro vadovu
J.Sakalausku, Palangos miesto
savivaldybės mero pavaduotoju
R.Mikalkėnu, Neringos savivaldybės
meru D.Jasaičiu tartasi dėl
Kaliningrado srities ir Klaipėdos
regiono muzikinių kolektyvų
glaudesnio bendradarbiavimo
įgyvendinant koncertinės veiklos
projektus, dalyvaujant tradiciniuose
Kaliningrado ir Klaipėdos miestų
muzikiniuose renginiuose. Tartasi dėl
kaliningradiečių galimybės studijuoti
Klaipėdos Meno akademijoje
(Kaliningrado srityje nėra aukštosios
muzikos mokyklos), svarstytas
simfoninio orkestro vadovo siūlymas
organizuoti bendrus su universiteto
studentais pasirodymus Kaliningrado
koncertinėse salėse, tartasi dėl dėl
vieno naujausių teatro pastatymų
P.Čaikovskio operos „Jolanta“
pristatymo Kaliningrado dramos
teatre arba Kaliningrado katedros
koncertinėje salėje. Svečias taip pat
lankėsi Kurhauzo ir Palangos
koncertinėse salėse.
Kaliningrado simfoninis orkestras
Neringos mero kvietimu dalyvavo
Nidoje sezono atidarymo šventės
koncertinėje programoje (2017-06-
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02)
4.2 Kaliningrado srities
kino ir fotomeno eksperčių
vizitas

Vizitas organizuotas
kultūros atašė iniciatyva

Vilnius, Kaunas
2017-04-03-0407

Jelena Gromova
(Tarptautinio
nevaidybinio filmo
festivalio „Kino
teritorija“ art
direktorė, ES šalių
kino festivalio
organizacinio
komiteto narė)
Olga Juricina
(Kaliningrado
srities
fotomenininkų
sąjungos
pirmininkė,
Fotobienalės
„Fotomanija“
organizacinio
komiteto
pirmininkė),
G.Česonis
(Lietuvos
fotomenininkų
sąjungos
pirmininkas),
Fotodailininkai:
R.Požerskis,
M.Kavaliauskas,
R.Puišys,

Jelenos Gromova dalyvavo Kino
pavasario festivalio rėmuose
vykusiame kino industrijos renginyje
„Meeting point – Vilnius“. Vizito
tikslas – susipažindinti su lietuviško
kino naujovėmis, užmegzti
tiesioginius ryšius, siekiant tinkamo
Lietuvos atstovavimo tarptautiniuose
kino renginiuose Kaliningrade.
Lietuviškas vaidybinis kinas
tradiciškai pristatomas Kaliningrade
vykstančiame Tarptautiniame ES
šalių kino festivalyje, po ekspertės
vizito sulaukėme pasiūlymo
dalyvauti taip pat ir nevaidybinio
filmo festivalyje „Kino teritorija‘.
Olgos Juricinos vizito tikslas užmegzti kontaktus su Lietuvos
fotodailininkų sąjunga, susipažinti su
Lietuvos fotodailininkų kūryba,
aptarti Kaliningrado srities ir
Lietuvos fotodailininkų sąjungų
bendradarbiavimo perspektyvas.
Ekspertė apsilankė Vilniaus
Prospekto galerijoje, UNESCO
galerijoje vykstančioje
V.Antanavičiūtės parodoje, Kauno
fotografijos galerijoje, VDU Menų
fakultete, R.Požerskio kūrybinėje
dirbtuvėje. Susitiko su Lietuvos
fotomenininkų sąjungos pirmininku
G.Česoniu, fotomenininkais
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V.Antanavičiūtė,
V.Krakauskas

R.Požerskiu, M.Kavaliausku,
R.Puišiu, V.Antanavičiūte,
V.Krakausku.
Sutarta kad Kaliningrade vyksiančioje
Tarptautinėje Baltijos šalių
Fotobienalėje „Fotomanija 2017“
gegužės mėn. nekonkursinėje
programoje bus pristatyta
fotomenininko Mindaugo
Kavaliausko personalinė paroda
„Kražių portretas“ ir Vėtrės
Antanavičiūtės „Lietaus vaikai“.
M.Kavaliauskas sutiko dalyvauti
konkurso komisijos darbe. Aptarti ir
kiti galimi projektai – dėl
kaliningradiečių dalyvavimo
jubilejiniame 40 –ajame Fotografijos
festivalyje Nidoje ( rugsėjo mėn.)

4.3 Kaliningrado srities
muziejaus „Dailės galerija“
delegacijos vizitas į
Lietuvos Dailės muziejų
(Vilnius), Nacionalinį
M.K.Čiurlionio dailės
muziejų (Kaunas),
P.Domšaičio galeriją
(Klaipėda) Neringos
muziejus (Nida)

Vizitas organizuotas
kultūros atašė iniciatyva

Vilnius, Kaunas,
Klaipėda,
Juodkrantė,
Nida
2017-06-26-0630

Romualdas Budrys
(Lietuvos dailės
muziejaus
direktorius),
Skaistis Mikelaitis (
dailės muziejaus
tarptautinių ryšių
skyriaus
vyr.muziejininkas),
Gediminas
Mikelaitis
(muziejaus leidybos
skyriaus vedėjas),
Lolita Jablonskienė
( Nacionalinės

Vizito tikslai – konsultacijos dėl
glaudesnio muziejų
bendradarbiavimo įgyvendinant
abipusiai svarbius projektus, pažintis
su Lietuvos muziejų gerąja praktika
formuojant patrauklias lankytojui
ekspozicijas.

Informacija skelbta
Kaliningrado srities
Dailės galerijos
svetainėje

Kaliningrado muziejininkės apsilankė
Lietuvos dailės muziejaus filialuose
Vilniuje (Vilniaus paveikslų
galerijoje, Taikomosios dailės ir
dizaino muziejuje, Nacionalinėje
dailės galerijoje, Vytauto Kasiulio
muziejuje), Klaipėdoje ( P.Domšaičio
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dailės galerijos
vedėja), Kristina
Jokubavičienė (
P.Domšaičio
galerijos vedėja),
Osvaldas Daugelis
(Nacionalinio
M.K.Čiurlionio
muziejaus
direktorius), Lina
Motuzienė ( Nidos
muziejai direktorė)
Galina
Zabolotskaja
(muziejaus „Dailės
galerija“ direktorė),
Liudmila
Kalašnikova,
Viktorija Korneva (
muziejaus „Dailės
galerija“
darbuotojos)

5.1. Sausio 9 d. – Liudviko
Rėzos gimimo metinių
paminėjimas
Organizatorius:
LRGKK kartu su kultūros
atašė

Generalinis
konsulatas
Kaliningrade,
L.Rėzos
paminklas
(skveras)
2017-01-09

Kaliningrado
lietuvių
bendruomenė,
Kaliningrado
srities rašytojų
sąjungos,
Kaliningrado
regioninės
lietuvių kalbos
mokytojų
asociacijos

muziejuje), Juodkrantėje (Miniatiūrų
muziejuje), Nacionaliniame
M.K.Čiurlionio muziejuje Kaune ir jo
filialuose ( M.Žilinsko dailės
galerijoje, Velnių muziejuje), Nidoje
– Rašytojo Tomo Mano
memorialiniame muziejuje ir Kuršių
Nerijos istorijos muziejuje.
Susitikimuose su Lietuvos muziejų
vadovais derintos bendradarbiavimo
rengiant parodas Kaliningrado srityje
galimybės.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.
Preliminariai suderinta, kad tai būtų
kultūrinio turizmo maršruto
„Nuostabiosios žemės beieškant. Nuo
Nidos dailininkų kolonijos iki Prano
Domšaičio“ pratęsimas per visą
Kuršių Neriją iki Karaliaučiaus.
Paminėtos iškilaus lietuvių kultūros .80 dalyvių
veikėjo, lituanisto, vertėjo, teologo ir
Karaliaučiaus universiteto profesorius
Martyno Liudviko Rėzos 241-ųjų
gimimo metinės.

Informacija skelbta
LRGKK svetainėje

Lietuvos generaliniame konsulate
parodytas vaikų ( Kaliningrado srities
moksleivių, besimokančių lietuvių k.)
kūrybinėje
vasaros
stovykloje
„Palikimas-3“
sukurtas
filmas
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atstovai.
5.2. Kaliningrado srities 811 klasių mokinių
konkursas „Išsaugosime
Baltijos jūrą“ (Baltijskoje
more – sberežom i
sochranim)

Kaliningradas,
Kaliningrado
srities A. Gaidaro
vardo vaikų
biblioteka.

Organizatoriai: Lietuvos
Respublikos, Vokietijos
Federacinės Respublikos,
Lenkijos Respublikos
generalinių konsulatų
Kaliningrade atašė, Latvijos
Respublikos ambasados
Rusijos Federacijoje
konsulinio skyriaus
kanceliarija kartu su
Kaliningrado srities A.
Gaidaro vardo vaikų
biblioteka.
5.3. Poezijos pavasaris
2017
Organizatoriai:
Lietuvos rašytojų sąjunga,
Kaliningrado srities
rašytojų sąjunga,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė.

5.4. Literatūrinė-muzikinė
šventė „Svečiuose pas

„Rezaniumas. Istorija smėlyje“
Konkursas skirtas ekologinei temai –
Baltijos jūros aplinkos
apsaugai.Kaliningrado srities 8-11
klasių mokiniai turėjo sukurti
emblemas Baltijos jūros aplinkos
apsaugos komisijos (HELCOM) 5
pastoviai veikiančioms grupėms.
Darbus pateikė 19 mokinių, geriausių
darbų autoriams įteikti diplomatinių
atstovybių prizai. Pagrindinis prizas –
3 dienų pažintinė kelionė į Berlyną.

Gegužės 19 d. šventėje Informacija skelbta
bibliotekoje dalyvavo
generalinių
apie 60 asmenų.
konsulatų ir A.
Gaidaro vardo
bibliotekos
internetinėse
svetainėse.
http://librgaidar.net/t
he-chronicleevents/event-2017year/2795podvedeny-itogikonkursa-nasozdanie-ehmblemhehlkom.html
http://admgusev.ru/c
ity/culture/detail.php
?ID=14034

LRGKK 2017.05.18
Kaliningrado
miesto A.
Leonovo vardo
bibliotekoje
autorinis vakaras
2017.05.19
K. Donelaičio
memorialiniame
muziejuje
Tolminkiemyje
2017.05.20.
K.Donelaičio
memorialiniame

Poetai: Ineza
Juzefa Janonė,
Vitalijus Asovskis

Kaliningrado rašytojams, visuomenės
atstovams ir lietuvių bendruomenei
pristatyta Lietuvos poetų kūryba.

Bibliotekoje – 65.
Tolminkiemyje - 70.

Informacija skelbta
LRGKK ir Lietuvos
rašytojų sąjungos
internetinėse
svetainėse.

Į kasmetinį renginį susirenka
Kaliningrado srities vidurinių

195 dalyviai

Informacija skelbta
URM, LRGKK ir

15

Donelaitį“
Organizatoriai:
Kaliningrado srities lietuvių
kalbos mokytojų asociacija,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė.

5.5. XII vidurvasario
folkloro festivalis
Organizatoriai:
Vokiečių-rusų namai, L.
Rėzos draugija
bendradarbiaujant su LR
GKK ir kultūros atašė.

VISO: 19

muziejuje
Tolminkiemyje
2016.05.27.

Kaliningradas,
Vokiečių – rusų
namų kultūros
centras.

Vyrų ansamblis
„Penkia vaike“,
moterų ansamblis
„Gabija“

VISO: dalyvių
skaičius 40

mokyklų moksleiviai, besimokantys
lietuvių kalbos ir etnokultūros,
Kaliningrado srities lietuvių kalbos
mokytojai, Kristijono Donelaičio
draugijos atstovai. Moksleiviai
deklamuoja K. Donelaičio ir kitų
Lietuvos poetų eiles, atlieka lietuvių
liaudies dainas. Tai – puiki galimybė
įtraukti moksleivius į lietuvišką
kultūrinę veiklą.
Pristatoma Lietuvos etnokultūra.

Kaliningrado srities
lietuvių kalbos
mokytojų
asociacijos
internetinėse
svetainėse.

Apie 200 dalyvių.

Informacija skelbta
LRGKK, Vokietijos,
Lenkijos generalinių
konsulatų
svetainėse.

VISO: 12 815

VISO: 39

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)

______________
(vardas, pavardė)
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