LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Italija, Julija Reklaitė
________________________________________________________________________
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2015 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
įgyvendinimo
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.)
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Auditorijos dydis
(lankytojų skaičius)

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

Projektas
Spazio Europa,
skirtas įstojimo
į Europos
sąjungą
dešimtmečiui,
baigiamieji
renginiai.
Atsakingas
vykdytojas
Slovakijos
ambasada,
kultūros atašė
italijoje atliko
šalies dalyvės
funkcijas,
šalies
atsakingas
atstovas –
kultūros atašė
Italijoje

Europos sąjungos
būstinė Romoje,
2015 sausio 21d.
Renginio
uždarymas
Slovakijos
ambasadoje
Romoje 2015
sausio 23d.

Projekte
dalyvavo visų
2004 metais
įstojusių šalių
atstovai –
ambasadoriai,
kultūros atašė:
Čekijos,
Estijos, Kipro,
Latvijos,
Lenkijos,
Maltos,
Slovakijos,
Slovėnijos,
Vengrijos.
Su jais buvo
užmegzti
kontaktai.

Projekte dalyvavo visos 2004
metais į ES įstojusios šalys,
projekto metu vyko konkursas
15 Romos mokyklų, Visoms
mokykloms buvo padovanoti
informacijos apie Lietuvą ir kitas
šalis rinkiniai. Plati informacijos
apie šį tarptautinio
bendradarbiavimo projektą
sklaida vyko pristatymo metu
Europos sąjungos būstinėje
Romoje.

Projekte dalyvavo apie
2000 moksleivių, uždarymo
renginyje dalyvavo apie
200 šalių kultūros atstovų

Projektas plačiai nušviestas
Europos sąjungos
žiniasklaidos kanalais,
kiekvienos šalies dalyvės
kanalais:
http://www.fondazionecrc.it/i
ndex.php/centro-studi-ecomunicazione/europa/spazio
-europa
http://www.europarl.it/it/giov
ani/eps_spazio_eu.htm
http://www.progettogiovani.p
d.it/spazio-europa/
10 pagrindinių puslapių,
kuriuose minima Lietuva

1.
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Paroda Il
Demone della
Modernita
(modernybės
demonai),
kurioje
eksponuota 15
M. K.
Čiurlionio
darbų,
Dalyvavo M.
K. Čiurlionio
dailės
muziejus.

Palazzo
Roverella
Rovigo, Italija,
vasario 15 d. birželio 14 d.

M. K.
Čiurlionio
dailės muziejus

Grupinė paroda nedideliame
miestelyje, tačiau gana garsiai
nuskambėjusi Italijoje. Visuose
pranešimuose minimas M. K.
Čiurlionis, kaip Lietuvių kūrėjas
vizionierius (parodoje rodoma ne
tik tapyba, bet ir leidžiamas
muzikinis garso įrašas).
Nuvykusi aplankyti parodą
susipažinau su parodos
kuratoriais bei muziejaus
vadovais, jie būtų suinteresuoti
bendradarbiauti muziejiniu
lygmeniu ateityje.
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Parodą aplankė apie 7000
lankytojų. Kultūros atašė
Italijoje išplatino du
pranešimus spaudai apie
parodą.

Paroda gana plačiai nušviesta
vietinėje kultūros
žiniasklaidoje:
http://www.panorama.it/cultu
ra/arte-idee/demonemodernita-pittori-visionariallalba-secolo-breve/
http://www.europinione.it/ildemone-della-modernitapittori-visionari-allalba-delsecolo-breve/
https://amedit.wordpress.com
/2015/04/02/il-demone-dellamodernita-pittori-visionariallalba-del-secolo-breve/
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9UlfyBh-CtQ
http://www.artribune.com/20
15/04/laltra-faccia-delnovecento-in-una-mostrademoniaca/il-demone-dellamodernita-veduta-dellamostra-presso-palazzoroverella-rovigo-2015/
33 publikacijos, kuriose
minimas Čiurlionis +
parodos katalogas

Fotografjų
paroda,
Lozoraičiai
kelyje į laisvę
Atsakingas
vykdytojas –
Italijos
Lietuvių
bendruomenė,
kultūros atašė
Italijoje padėjo
parengti
ekspoziciją.

Vasario 14 d.,
Lietuvių
Villa Lituania
bendruomenė
kolegijos
Italijoje
patalpose Romoje

Paroda surengta Lietuvių
bendruomenės Italijoje
iniciatyva vasario 16 proga.
Šventėje dalyavo Kauno tautinės
kultūros centro vaikų tautinių
šokių ansamblis „KALVELIS“
Neveronių kultūros centro
folkloro ansambilis „VIEŠIA“
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Apie 150 žmonių

Informacija pasklido
vietiniais kanalais ir
Lietuvoje
http://www.delfi.lt/news/dail
y/lithuania/k-lozoraiciozmona-suprantu-baltijossaliu-baime.d?id=67183208

Konferencija,
skirta Kovo 11ajai
Atsakingas
vykdytojas –
Lietuvių
bendruomenė
Italijoje,
bendradarbiauj
ant su kultūros
atašė Italijoje

Kovo 6 d.,
Romos Deputatų
rūmai

Genocido aukų
muziejus,
Lietuvių
bendruomenė
Italijoje

Konferencija, sulaukusi daug
žiniasklaidos dėmesio surengta
kovo 11 proga Romos Deputatų
rūmuose. Jos metu buvo
apžvelgtas sovietinės okupacijos
penkiasdešimtmetis: masiniai
trėmimai, partizaninis karas,
neginkluotasis pasipriešinimas,
Bažnyčios vaidmuo ir pastangos
atgauti nepriklausomybę XX a.
devintajame dešimtmetyje.
Renginį organizavo Italijos
lietuvių bendruomenė, Lietuvos
Respublikos ambasada ir buvęs
Italijos Parlamento narys,
žurnalistas Andrea Orsini.
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Apie 100 žmonių

Konferencija plačiai
nušviesta žiniasklaidoje,
sulaukė politinių atgarsių:
http://www.delfi.lt/news/dail
y/lithuania/europos-salis-kurtebemylima-rusijaprarandame-milijonus-delvisiskai-nepagristusankciju.d?id=67467294
http://www.stradeonline.it/8istituzioni-edeconomia/1039-est-ovesttirannia-e-liberta-la-lituaniadi-fronte-alla-minaccia-russa
http://www.baltictimes.com/
dealing_with_minsk2/?utm_source=feedburner&
utm_medium=feed&utm_ca
mpaign=Feed%3A+TheBalti
cTimesNews+%28The+Balti
c+Times%29
http://baltictimes.delfi.lv/deal
ing_with_minsk-2/

Diplomatinis
priėmimas
Kovo 11-osios
proga ir dueto
Tutto a Dio
koncertas,
Atsakingas
vykdytojas –
LR Ambasada
Italijoje
Šokio teatro
Aura gastrolės
Turine,
IPUNTIDANZ
A sezone,
Atsakingas
vykdytojas –
teatras Aura

Kovo 10 d.
Romos
imperatorių
užmiesčio
rezidencijos
patalpose

Duetas Tutto a
Dio, Greta
Staponkutė ir
Augustinas
Rakauskas

Diplomatinis priėmimas
išnaudotas kontaktams su
galimais partneriais užmegzti, į
iškilmes gausiai susirinko
užsienio šalių diplomatai, Italijos
politikos ir kultūros institucijų
atstovai, žurnalistai, ilgamečiai
Lietuvos draugai, akademinės
bendruomenės nariai

Apie 500 žmonių

Pranešimas spaudai išplito
vietiniais kanalais KM ir
URM
https://it.mfa.lt/it/lt/naujienos
/nepriklausomybes-atkurimo25eriu-metu-sukakciaipaminetipriemimas-romoje

Kovo 13 d.
Fonderie Teatrali
Limone,
Moncalieri

Šokio teatras
Aura iš Kauno,
Fondazione
Egri per la
Danza

Šokio teatras Aura buvo
pakviestas garbės viešnios
teisėmis į „EgriBiancoDanza“,
kur parodė spektaklį „Padaryk iš
manęs jungiklį“. Spektaklis
pasitiktas labai teigiamai,
užmegzti kontaktai, tikimasi, kad
teatras bus pakviestas pasirodyti
kituose Italijos festivaliuose

Pasirodymas įvyko pilnoje
salėje, apie 300 žm.

pasirodymas plačiai
nušviestas specialiojoje
žiniasklaidoje
http://www.newspettacolo.co
m/news/view/150371interscambi_ipuntidanza_201
4_2015
http://www.danzaeffebi.com/
chi-danza-dove/moncalieriinterscambi-con-lacompagnia-lituana-auradance-company-ecompagnia-egribiancodanza/
http://www.ansa.it/piemonte/
notizie/2015/03/13/dallalituania-ecco-aura-dancecompany_7467cea7-108c48d2-ba18b60c71d67335.html
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Bolonijos vaikų
knygų mugė
Atsakingas
vykdytojas Lietuvos
kultūros
institutas

Justės Janulytės
koncertas
Bolonijoje,
Renginys įvyko
bendradarbiauj
ant su kultūros
atašė Italijoje

2015 kovo 30 balandžio 2,
Bolonijos Fiera,
Salė 30, stendas
C4

25 kovo 30 d.,
Bolonijos San
Filippo Neri
koplyčia

Lietuvos
kultūros
institutas

Kvartetas
Fontanamix,
Festivalis
Musica
insieme,
kompozitorė
Justė Janulytė

Lietuva Bolonijos vaikų knygų
mugėje pristatė savo stendą,
taipogi dalyvavo autoriai –
T. S. Butkus bei Aušra
Kiudulaitė.
Tikimasi kitąmet kartu su
Lietuvos pristatymu surengti
Lietuvių iliustratorių parodą
Biblioteca d'Arte e di Storia di
San Giorgio in Poggiale
Šiuolaikinę muziką grojančio
ansamblio Fontanamix
koncertas, kuriame buvo
atliekami Justės Janulytės
kūriniai vyko vieno pagrindinių
šiuolaikinės muzikos festivalių
Italijoje Musica Insieme scenoje.
Užmegzti kontaktai su atlikėjais
Fontanamix, bei festivalio meno
vadovu Paolo Aralla. Tikimasi
ateityje dar pasirodyti Musica
Insieme scenoje.
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https://it.mfa.lt/it/lt/naujienos
/lietuvos-spalvos-skleidesibolonijos-vaiku-knygumugeje
http://lituaniabologna.eu/lt/988425/lietuvo
s_stendas_2015

Apie 100 žiūrovų

Koncertas plačiai nušviestas
vietinėje ir specialiojoje
spaudoje:
http://cultura.comune.bologn
a.it/cultura/news/mico-2015musica-insiemecontemporanea
http://musicainsiemebologna.
it/en/node/143
http://www.musicamorfosi.it/
la-grande-bellezza-note-disala/
http://www.e20bo.it/events/
manuel-zurria/,
taip pat reprezentaciniuose
kataloguose ir lankstukuose

Lietuvos
keramikos
paroda Terre di
Kaunas e
Vilnius,
Mindovi
Atsakingas
vykdytojas –
Enzo fornaro,
bendradarbiauj
ant su kultūros
atašė Italijoje ir
galerija Aukso
pjūvis

Balandžio 11 d. –
rugpjūčio 17 d.

Mondovi
keramikos
muziejus,
kuratorius Enzo
Fornaro,
Fondazione
della ceramica
vecchia
Mondovi,
Mondovi
merija

Parodoje pristatyti 15 lietuvių
autorių darbai, paroda susilaukė
didelio vietinės kultūros
bendruomenės susidomėjimo.
Muziejaus vadovė išreiškė norą
bendradarbiauti ateityje
įtraukiant ir šiuolaikinius
Lietuvos menininkus.
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Atidaryme dalyvavo apie
100 žmonių, muziejų per
puse metų aplanko apie 10
000 lankytojų, jame
rengiamos intensyvios
edukacinės programos

Paroda gana plačiai nušviesta
specialiojoje žiniasklaidoje
http://www.targatocn.it/2015/
04/02/legginotizia/argomenti/eventi/artic
olo/al-museo-della-ceramicadi-mondoviterre-di-kaunas-evilnius-maestri-ceramistilituani-contempora.html
https://cuneiforme.wordpress
.com/2015/04/25/reportagedalla-mostra-terre-di-kaunase-vilnius-al-museo-dellaceramica-di-mondovi/
http://247.libero.it/rfocus/227
42176/9/al-museo-dellaceramica-di-mondov-terredi-kaunas-e-vilnius-maestriceramisti-lituanicontemporanei/
http://www.targatocn.it/2015/
04/02/legginotizia/argomenti/eventi/artic
olo/al-museo-della-ceramicadi-mondoviterre-di-kaunas-evilnius-maestri-ceramistilituani-contempora.html

V. Braziūno
poezijos
skaitymai
Vičenzoje ir
Venecijoje
Atsakingas
vykdytojas Marco Fazzini
ir P. U. Dini

Balandžio 14 d.
Vičenzoje,
balandžio 15 d.
Venecijoje

Vladas
Braziūnas,
Pietro Umberto
Dini (Pizos
universitetas),
Marco Fazzini
(The arts box,
Vicenza)

V. Braziuno poezijos rinktinė
pristatyta dviejuose renginiuose,
Vičenzos poezijos festivalyje ir
specialioje programoje
Venecijos universitete. Užmegzti
ryšiai su P. U. Dini, Pizos
universiteto profesoriumi ir
Marco Fazzini, The arts box
galerijos Vičenzoje vadovu.
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Pristatyme Vičenzoje
dalyvavo apie 100
klausytojų, pristatyme
Venecijos Universitete
dalyvavo apie 50 klausytojų

https://it.mfa.lt/it/lt/naujienos
/vlado-braziuno-kurybaskambes-vicenzoje-irvenecijoje
Renginiai nušviesti abiejų
projektų sklaidoje programėlėse, plakatuose,
skrajutėse, žinutės apie
renginius pasirodė vietinėje
spaudoje

Lietuvos
paviljonas
Venecijos
bienalėje,
Atsakingas
vykdytojas
Nidos meno
kolonija
Atidaryme
dalyvavo LR
Kultūros
ministras
Šarūnas Birutis

2015 gegužės 6 –
rugsėjo 30 d.,
Palazzo Zenobio,
Venecija

Dainius
Liškevičius,
Nidos meno
kolonija

Menininkas Dainius Liškevičius
projekte „Muziejus“ su subtilia
ironija peržaidžia Lietuvos
(dailės) istoriją ir sudėlioja
netikėtą „archeologinę“
kolekciją, kurioje už kiekvieno
objekto glūdi ir asmeninė, ir
kolektyvinė patirtis, kviečianti
žiūrovą į kelionę laiku.
„Muziejuje“ autobiografinės
detalės susipina su
revoliucionierių disidentų
(Antanas Kraujelis, Romas
Kalanta ir Bronius Maigis) bei
idealizuotų kultūros veikėjų
(tokių kaip Jeanas-Paulis
Sartre’as) biografijomis ir ištrina
trapias ribas tarp subjektyvaus ir
objektyvaus pasakojimo.
Paviljonas įtrauktas į daugelio
meno žurnalų rekomendacijas.
Paviljone vyksta Guided tours
lankytojams.
Atidaryme dalyvavo LR
Kultūros ministras Šarūnas
Birutis

Atidaryme dalyvavo apie
200 žmonių,
Paviljone per pirmus du
mėnesius apsilankė 4000
lankytojų

Projektas labai palankiai
pristatytas tarptautinėje
šiuolaikinio meno
žiniasklaidoje
http://moussemagazine.it/lisk
evicius-lithuanian-venice/
http://www.theguardian.com/
artanddesign/gallery/2015/m
ay/14/venice-biennale-russiaukraine-artists-new-east-inpictures
http://iq.lt/kultura/kodasmuziejus
http://kultura.lrytas.lt/daile/li
etuvos-paviljonas-venecijojethe-guardianakiratyje.htm?p=1
http://vz.lt/article/2014/5/18/
venecijos-bienaleje-lietuvaiatstovaus-muziejus
http://www.delfi.lt/pramogos
/kultura/lietuvos-paviljonasatsiveria-kartu-su-56-ajavenecijosmenobienale.d?id=67879866
viso 22 publikacijos
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Jono Meko
pristatymas
projekte The
internet Sag,
Projekto
vykdytojas
Francesco
Urbano
ragazzi,
bendradarbiauj
ant su Kultūros
atašė Italijoje
Atidaryme
dalyvavo LR
Kultūros
ministras
Šarūnas Birutis

Gegužės 6 d.lapkričio 22 d.,
Burger king,
Palazzo Foscari
Contarini,
Venecija

Paviljonas dedikuotas
nepriklausomo kino legendai
Jonui Mekui, kuruotas
Francesco Urbano Ragazzi.
Internet saga tyrinėja internetinio
meno ir vartojimo ribas. Greta
iškilmingo atidarymo vyko 24
valandų trukmės Jono Meko
kino peržiūros ir kt.
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Atidaryme dalyvavo apie
200 žmonių

Projektas plačiai nušviestas
tarptautinėje dailės
žiniasklaidoje
http://www.zueccaprojectspa
ce.com/?udt_portfolio=theinternet-saga-jonasmekas&lang=en
http://even.net/2015/04/06/theinternet-saga-jonas-mekas/
http://atpdiary.com/internetsaga-with-jonas-mekas/
http://moussemagazine.it/me
kas-palazzo-contarini-2015/
http://www.orvett.com/news/
2015/4/29/orvett-for-theinternet-saga-with-jonasmekas
a
viso apie 60 publikacijų

Čiurlionio
kvarteto
koncertai, skirti
M. K. Oginskio
gimimo 250
metinėms
Aquiloje ir
Florencijoje

Gegužės 6 d.,
Auditorium del
parco; Viale
delle medaglie
d’oro
Gegužės 8 d.,
Basilica di Santa
Croce
(Šv.Kryžiaus
bazilika); Piazza
Santa Croce, 16
Gegužės 7 d.
Chiesa si Santo
Stanislao
(Šv.Stanislovo
bažnyčia); Via
delle Botteghe
Oscure, Romoje

JONAS
TANKEVIČIU
S (I smuikas)
DARIUS
DIKŠAITIS (II
smuikas)
GEDIMINAS
DAČINSKAS
(altas)
SAULIUS
LIPČIUS
(violončelė)

Lietuvos ambasadorė Italijoje
Jolanta Balčiūnienė kartu su
kultūros ministru Šarūnu
Biručiu gegužės 8 d. Florencijos
Šventojo Kryžiaus bazilikoje
pasveikino susirinkusius
paminėti iškilaus valstybės ir
visuomenės veikėjo, diplomato,
kompozitoriaus Mykolo Kleopo
Oginskio 250-ąsias gimimo
metines. Šiai sukakčiai paminėti
Lietuvos Respublikos ambasada,
kartu su LR garbės konsulu
Toskanoje Enrico Palasciano
surengė Čiurlionio kvarteto
koncertą, kuriame Nacionalinės
premijos laureatai atliko
išskirtinę programą „Laiškai apie
muziką“. Koncertas vyko
ypatingoje vietoje – Šventojo
Kryžiaus bazilikoje, kur
menininkų Panteone greta
Mikelandželo, Galilėjo
Galilėjaus, Džoakino Rosinio
ilsisi M. K. Oginskis.
Papildomi koncertai surengti
Aquiloje bei Romoje
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Koncerte ir garbės konsulo
priėmime dalyvavo apie
150 žmonių
Tiek pat žmonių dalyvavo
koncertuose Romoje ir
Aquiloje

https://it.mfa.lt/it/lt/naujienos
/m-k-oginskioatsisveikinimas-su-tevyneskambejo-svento-kryziausbazilikoje-florencijojeKoncertas anonsuotas
Florencijos spaudoje bei
Aquilos programėlėse,
skelbimuose ir tt.
http://www.stamptoscana.it/a
rticolo/my-stamp/firenze-mystamp/concerto-in-santacroce-con-il-consolato-dellalituania
http://laquilasiamonoi.it/inde
x.php?option=com_content&
view=article&id=148:concert
o-le-lettere-sulla-musica-delquartetto-darchiciurlionis&catid=1:ultimenotizie&Itemid=44

Turino knygų
mugė

Gegužės 14-17 d.

Ūla
Ambrasaitė,
leidykla Lapas

Užmegzti kontaktai su šiomis
leidyklomis:
FORMA, Corraini Edizioni,
LOGOS, Quodlibet, Hoepli
edizioni, Skira, Navado, Voland,
JOKER EDIZIONI
Su jomis vedamos derybos dėl
lietuviškų knygų vertimų ir
leidybos

Baltistikos
konferencija
Pizoje

2015 gegužės 19

Pranešimus
skaitė A.
Smetona, P.
Cuzzolin, I.
Smetonienė, R.
Ferri, D.
Ardoino, V.
Kardelis, C.
Arciero, A.
Catastini, G.
Fusco, S.
Piccini, A.
Nuti, A. Laisis,
A. Cerri, P.
Bugiani, C.
Carpini, A.
Vitale, P. U.
Dini.

Gegužės 19 dieną Pizos
Apie 30 dalyvių
Universitete vyko tarptautinė
konferencija “Inconro di
Baltistica” (liet. Baltistikos
susitikimas), kurioje buvo
aktualizuotos lietuvių kalbos ir
kultūros studijos. ai jau trečioji,
profesoriaus P. U. Dini
organizuota baltistikos
konferencija Pizos Universitete,
jos metu Pizos Universiteto
Filologijos, lingvistikos ir
literatūros fakulteto dekanas
Mauro Tulli bei Vilniaus
Universiteto Filologijos fakulteto
dekanas Antanas Smetona
pasirašė bendradarbiavimo
sutartį tarp Vilniaus ir Pizos
Universitetų.
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https://it.mfa.lt/it/lt/naujien
os/pizoje-vyko-treciojibaltistikos-konferencija,
informacija universitetų
puslapiuose, renginio
programėlėse

Knygos
GyvenimasLietuva.
Daniela ir
Stasys
Lozoraičiai
pristatymas,
atsakingas
vykdytojas Kultūros atašė
Italijoje

Gegužės 21d.
Villa Lituania
kolegijoje
Romoje

Knygą pristatė
dr. Asta
PetraitytėBriedienė.
dalyvavo
Marinella
D‘Ercole
Giovanna
Lozoraitis
Pignatelli,
Danutė
Vaičiulaitytė Nourse, „John
Cabot“
universiteto
Romoje
profesorius
Federigo
Argentieri.

Gegužės 20 d. popiežiškojoje
lietuvių šv. Kazimiero
kolegijoje, Villa Lituania,
Romos lietuvių bendruomenė ir
Italijos intelektualai pagerbė
Danielos ir Stasio Lozoraičių
atminimą leidyklos Versus
Aurea išleistos knygos
„Gyvenimas-Lietuva. Daniela ir
Stasys Lozoraičiai” pristatyme.

14

Apie 70 žmonių

https://it.mfa.lt/it/lt/naujienos
/lietuvos-ambasada-italijojepristate-knyga-gyvenimaslietuva-daniela-ir-stasyslozoraiciai

Lietuvos
keramikos
paroda Terre di
Kaunas e
Vilnius, Ascoli
Picieno
Atsakingas
vykdytojas –
Enzo fornaro,
bendradarbiauj
ant su kultūros
atašė Italijoje ir
galerija Aukso
pjūvis

Birželio 3–5 d.

Enzo Fornaro,
daugelio
Italijos
keramikos
galerijų
atstovai

Meninės keramikos manifestas
"Buongiorno ceramica"
("Sveika, keramika"), skirtas
parodyti senosios italų
keramikos meistriškumą iš
naujausius pasiekimus. Visas tris
dienas vyko daugybė renginių,
suburiančių dideles menininkų,
amatininkų bendruomenes studijų, seminarų, ekskursijų,
koncertų, taip pat ir parodų.
Viena jų - lietuvių keramikos
paroda, kurioje parodyti 44
darbų kolekcija.
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Renginyje apsilankė apie
5000 žmonių

Renginys plačiai nusšviestas
vietinėje spaudoje:
https://museidiascoli.wordpre
ss.com/2015/06/17/terre-dikaunas-e-vilnius/
http://www.comuneap.gov.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/8584
http://www.buongiornoceram
ica.it/eventi/terre-di-kaunase-vilnius/
http://www.picenopass.it/ma
gazine/2015/05/mostra-terredi-kaunas-e-vilnius/
http://www.fotospot.it/2015/
05/31/41894/ceramica-terredi-kaunas-e-vilnius/

Tarptautinė
mokslinė
konferencija
Tourist
guidebooks:
where the
vocabulary and
the images of
Cultural
Heritage meet
(liet. Turistiniai
gidai: knygos,
kuriose
susitinka kalba
ir kultūros
paveldas).

„Italijos
vaizdai“ knyga
apie V.
Vaičiulaitį
atsakingas
vykdytojas Virginija
Paplauskienė

Birželio 10 d.
Pizoje,
Birželio 11 d.
Florencijoje

Doc. Dr.
Marija
Drėmaitė
(Vilnius
universitetas) ir
Ūla Ambrasaitė
(leidykla
„Lapas“)

Maironio
lietuvių
literatūros
muziejus

Tarpdalykinėje tarptautinėje
Konferencijoje dalyvavo
konferencijoje dėmesys sutelktas apie 50 žmonių
į kultūros paveldo pasakojimo
būdus, kuomet žodiniai ir
vaizdiniai pasakojimai susipina
turistiniuose giduose, skirtuose
miesto erdvių, kraštovaizdžių,
architektūros, dailės ir amatų
paveldui.
Vilniaus ir Kauno gidai pristatyti
tarptautinėje konferencijoje kurią
organizavo Florencijos ir Pizos
universitetai. Užmegzti kontaktai
su Lenkijos menotyrininkais,
rengiančiais Vroclavo
architektūros gidą bei su Pizos ir
Florencijos universitetų
atstovais, organizavusiais
konferenciją.
Vedamos derybos su leidyklomis
DOM publishers ir FORMA dėl
gidų italų kalba leidybos.
Rašytojo, diplomato Antano
Vaičiulaičio knyga "Italijos
vaizdai" buvo išleista 1949 m.
Vokietijoje. Nei Amerikoje, nei
Lietuvoje ji niekad nebuvo
išleista.
Knygoje bus atspausdintas
Virginijos Paplauskienės tekstas,
apžvelgiantis jo gyvenimą ir
kūrybą Italijoje. Bus skelbiama
vaizdinė-archyvinė medžiaga.
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http://www.cli.unipi.it/files/ri
cerca/locandina_convegno11-12giugno_udrils?lang=en,
paskelbta konferencijos
programėlėse ir universitetų
puslapiuose

Planuojama knygą pristatyti
Italijoje ją išleidus

VISO: veiklų
skaičius - 22

VISO: dalyvių
skaičius 124 dalyviai

VISO: lankytojų skaičius
2020 žiūrovų, + pagal
statistiką 21200 muziejų ir
paviljonų lankytojų

VISO: pranešimų skaičius
120 (90 iš jų susijusių su
Jono Meko paroda Venecijos
bienalėje)

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
Ieškoti stipresnių partnerių Lietuvoje keramikos pristatymams Italijoje, nes tai labai perspektyvi ir daug dėmesio sulaukianti sritis
Išversti į italų kalbą ir išleisti Vilniaus ir Kauno architektūros gidus
Stiprinti Lietuvos dizaino srities matomumą Italijoje
Stiprinti akademinius ryšius, siekiant įkurti Baltistikos kultūros studijų centrą Italijoje

__________________
(parašas)

Julija Reklaitė
______________
(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.

1 priedas
Veiklos kontaktų suvestinė
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