LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Rusijos Federacija, Kaliningradas, Raminta Gecevičienė
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2018 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
šimtmečio minėjimas

Veiklos
įgyvendinimo
vieta ir data

Kaliningradas,
koncertas ir
diplomatinis
priėmimas
viešbučio
Organizatorius: LR GKK Radisson
kartu su kultūros atašė,
konferencijų
kurio funkcija buvo
salėje
organizuoti minėjimo
2018.02.19
koncertinę dalį.

Į veiklą įtraukti
kultūros ir
kūrybinių
sektorių
profesionalai
Atlikėjai iš
Lietuvos:
NICO (New
Ideas Chamber
Orchestra)
G.Gelgotas,
A.Jusionytė,
D.Simaškaitė,
J.Ivanovaitė,
J.Kulikauskas,

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

Auditorijos
dydis
(lankytojų
skaičius)

350

Svarbiausi anonsai
ir atsiliepimai
žiniasklaidoje,
nuorodos
tinklapiuose arba
reikšmingų
publikacijų kopijos
el. formatu
Informacija buvo
skelbta URM ir LR
GKK puslapiuose.
Parengtas LTV
reportažas,
straipsnis verslo
žurnale „Baltijskij
status Nr.124 2018
m. strp. „100-летие
восстановленя
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D.Dumčius,
A.Galvelis,
A.Botyrius)
1.2. Kovo 11-osios
minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienos minėjimo dalyviams priminta šios
šventės reikšmė mūsų šaliai.

LR GKK
2018.03.10.

Organizatorius:
Kaliningrado srities
istorijos-dailės muziejus,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

110

Informacija buvo
skelbta URM ir
LR GKK
puslapiuose.

2253
(duomenis
pateikė
istorijos-dailės
muziejus)

Informacija skelbta
LR GKK,
Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerijos,
muziejaus
svetainėse,
vietinėje
žiniasklaidoje
https://rugrad.eu/afi
sha/exs/vystavkaromanasaborisovasarazvaliny-estprazdnik-kislorodai-vremeni/
https://www.kalinin
grad.kp.ru/online/n
ews/2986539/

Demonstruotas A.Juzėno filmas
„Ekskursantė“

Organizatorius: LRGKK
kartu su kultūros atašė
2.1. Dailininko Romano
Borisovo akvarelių
paroda "Griuvėsiai deguonies ir laiko
šventė"

Литвы“

Kaliningradas,
Istorijos-dailės
muziejaus
parodų salė
2018.01.2 –
02.14

Dailininkas
R.Borisovas

Paroda suformuota iš naujausios
dailininko kolekcijos ir muziejaus
fonduose saugomų autoriaus darbų.
Parodos lankytojai turėjo galimybę
susipažinti su dailininko akvarelėse
įamžintu Rytų Prūsijos architektūriniu
paveldu: pilimis, dvarais, bažnyčiomis.

https://www.newka
liningrad.ru/afisha/l
aunch/16532708-
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razvaliny-estprazdnik-kislorodai-vremeni.html
TV reportažas:
http://www.kaskad.
tv/syuzhety/3297gorod-kotorogo-net
2.2. Dailininko Arvydo
Kašausko tapybos paroda
„Lietuvos melodijos“
Organizatorius –
Gusevo miesto istorijoskraštotyros muziejus,
meno kolekcininkas
I.Kirikov
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
2.3. Lietuvių kilmės
Kaliningrado dailininko
Lev Šerstianoj grafikos
darbų paroda.“Prūsiškoji
elegija“

Organizatorius:
Anykščių sakralinio
meno centro Angelų
muziejus kartu su
kultūros atašė ir Sovetsko

Parodos lankytojai supažindinami su
pastarųjų metų dailininko kūryba,
ekspozicija suformuota iš privačios
kaliningradiečio kultūros mecenato
I.Kirikovo kolekcijos.

Gusevas,
Istorijoskraštotyros
muziejus
2018.03.
01 – 04.01

Anykščiai,
Anykščių
sakralinio meno
centras
2018-03-26 –
04.26

Dailininkas:
J.Pečerskij

Renginyje pristatyti Dailininkų
L.Šerstianoj ir J.Pečerskij muziejui
dovanoti kūriniai „Angelas dykumoje“,
„Ateinantis angelas“, atidaryta
L.Šerstianoj grafikos darbų paroda,
parengta Sovetsko miesto muziejaus
fonduose saugomos dailininko darbų
kolekcijos pagrindu.

963
(duomenis
pateikė
Gusevo
muziejus)

300

Informacija skelbta
LR GKK, Gusevo
miesto muziejaus
svetainėse:
https://www.gusev
museum.ru/63-vmuzee-otkrylisvystavki-melodiilitvy-arvidasakashauskasa-irybackiy-kraynikolayakaryakina.html
Informacija skelbta
LR GKK ir
vietinėje spaudoje
https://www.infoan
yksciai.lt/renginys/
dailininku-lievserstianoj-irevgenij-pecerskijmuziejui-dovanotukuriniupristatymas/date20180326/
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miesto istorijos
muziejumi

2.4. Tarptautinė
literatūrinių muziejų
paroda „Kalbos ir
literatūros keliu“

Organizatorius:
Kaliningrado srities
istorijos-meno muziejus,
bendradarbiaujant su
A.Puškino muziejumi,
Maironio lietuvių
literatūros muziejumi
(Lietuva),
A.Mickevičiaus
literatūriniu muziejumi
(Lenkija), Memorialinių
muziejų susivienijimu
(Latvija), J.Kupalos
muziejumi (Baltarusija)
ir kultūros atašė

Kaliningradas,
Istorijos-meno
muziejus,
2018.05.04 06.04
Srities mokslinė
biblioteka
2018.06.07 06.30

N.Petrauskienė (
A.Puškino
muziejaus
direktorė),
A.Samoilenko
(muziejininkė)

Europos kultūros paveldo metams ir
K.Donelaičio“Metų“ išleidimo 200
metinėms paminėti Kaliningrado srities
istorijos-meno muziejus iniciavo
Tarptautinį 6 literatūrinių muziejų,
atstovaujančių 5 valstybes, projektą.
Jungtinė paroda lankytojus supažindina
su 6 iškiliom asmenybėm – literatūros
klasikais: Maironiu, K.Donelaičiu,
A.Mickevičium, J.Rainiu, A.Puškinu,
J.Kupala. Paroda bus eksponuojama
kituose Kaliningrado srities miestuose
(Zelenogradsk, Sovetsk, Gusev) ir
kiekviename iš projekte dalyvaujančių
muziejų: Liepos 3 d. –Jūrmaloje,
Rugpjūčio 8 d. – Varšuvoje, Rugsėjo 8 d.
Vilniuje A.Puškino muziejuje, Spalio 4 d.
Minske ir kelionę baigs Maironio
literatūriniame muziejuje (atidarymas .spalio 19 d.) Parodoje taip pat buvo
pristatyta klaipėdiečio dailininko E.
Malinausko dovana K.Donelaičio
memorialiniam muziejui – monumentalus
tapybos darbas „Donelaitis tarp būrų“.

Kaliningrado
istorijos-meno
muziejuje
7634
Mokslinėje
bibliotekoje
770
(institucijų
pateikti
duomenys)

https://www.lrt.lt/n
aujienos/kultura/26
/207033/kovo-26osios-kulturosrenginiai
Informacija skelbta
LR GKK,
Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerijos,
muziejaus
svetainėse,
vietinėje
žiniasklaidoje
https://tmbw.ru/mu
zei-pyati-stranpredstavili-vkaliningradesovmestnuyuvystavku-ovelikikh-poetakh
http://www.museu
m.ru/N69808
http://tass.ru/obsch
estvo/5177357
https://nevnov.ru/re
gion/Kaliningrad/5
55711-vkaliningrade-budutukreplyatdobrososedskieotnosheniyamezhdu-muzeyami
https://www.goslit
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3.1. XXVI Tarptautinis
vaikų ir jaunimo muzikos
festivalis „Muzikalnaja
vesna“/ Muzikinis
pavasaris

Kaliningradas,
Filharmonijos
koncertinė salė
2018.03.10 03.31 d.

Organizatorius:

Lietuvos
atlikėjai

Smuikininkė
A.Gečaitė,
Klarnetistas
R.Makštutis

Tradicinis, kasmetinis festivalis,
vykstantis moksleivių atostogų metu.
Koncertinę programą pristato jaunieji
Kaliningrado muzikos mokyklų, koledžo
atlikėjai, taip pat svečiai iš kitų Rusijos
regionų - Maskvos, Peterburgo ir atlikėjai
iš užsienio ( Lietuvos, Lenkijos, Latvijos,
Vokietijos, JAV). Užsienio atlikėjų

320
(duomenis
pateikė
Filharmonija)

muz.ru/media/news
_digest_glm/litmuz
ey_daydzhest_49/
https://www.newka
liningrad.ru/afisha/l
aunch/18318734dorogami-yazyka-iliteratury.html
https://klops.ru/ne
ws/2018-0505/174179-vkaliningradeotkrylas-vystavkao-velikih-poetahorganizovannayamuzeyami-pyatistran
Radio laida
2018.05.28
https://tmbw.ru/mu
zei-pyati-stranpredstavili-vkaliningradesovmestnuyuvystavku-ovelikikh-poetakh
Informacija skelbta
LR GKK,
Filharmonijos,
srities kultūros ir
turizmo
ministerijos
puslapiuose,
vietinėje spaudoje
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Kaliningrado srities
filharmonija (projektą
remia Kaliningrado
srities kultūros
ministerija)
bendradarbiaujant su
kultūros atašė ir
M.Rostropovičiaus
labdaros ir paramos
fondu
4.1. Kaliningrado srities
Zelenogradsko miesto
J.Kuranovo vardo
bibliotekos kraštotyros
skyriaus vedėjos
N.Šumilovos vizitas į
Tarptautinę Vilniaus
knygų mugę.

Vizitas organizuotas
kultūros atašė iniciatyva

koncertavo :
2018.03.31

Vilnius,
2018.02.22 -25

dalyvavimą įprastai remia Kaliningrade
reziduojančios diplomatinės atstovybės.
Lietuvos atlikėjai beveik kasmet
dalyvauja šiame festivalyje. Šiais metais
festivalio baigiamajame renginyje
Lietuvai atstovavo M.Rostropovičiaus
labdaros ir paramos fondo „Pagalba
Lietuvos vaikams“ remiami jaunieji
muzikantai – smuikininkė Agnė Gečaitė
ir klarnetistas Rokas Makštutis.
Vizito tikslas – susipažinti su naujausia
lietuviška grožine literatūra, užmegzti
kontaktus su Lietuvos rašytojais.
Konsultacijos dėl bendrų kultūrinių
projektų su A.Mickevičiaus, A.Puškino
muziejais ir A.Mickevičiaus biblioteka.
Vizito metu vyko darbiniai susitikimai su
A.Puškino muziejaus direktore
N.Petrauskiene, A.Mickevičiaus
muziejaus direktoriumi R.Šalna,
A.Mickevičiaus bibliotekos direktoriumi
P.Zurliu.

https://cod39.ru/reg
ionalnye-novosti/vkaliningradestartuet-26-jmezhdunarodnyjfestival-dlya-deteji-yunoshestvamuzykalnayavesna.html

Vizito išdavoje : –Balandžio 21 d.
Zelenogradsko bibliotekoje atidarytas
lietuviškos literatūros skyrius.. ;Gegužės
16 d. pirmą kartą Zelenogradske
„Poezijos pavasario“ Kaliningrado srityje
dienų kontekste surengtas Lietuvos poetų
V.Braziūno, G.Kazlauskaitės,
N.Kepenienės autorinis vakaras.
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4.2 Kaliningrado srities
Vaizduojamojo meno
muziejaus ir Šiuolaikinio
meno centro Baltijos
filialo atstovų vizitas į
Tarptautinę šiuolaikinio
meno mugę Art-Vilnius
2018

Vilnius,
2018.06.07-10

Vizito metu Kaliningrado vaizduojamojo
meno muziejaus direktorės pavaduotoja
D.Starceva, RF Šiuolaikinio meno centro
Baltijos filialo direktore E.Cvetajeva ir
art-direktorius
J.Umanskyj lankėsi
Tarptautinėje Šiuolaikinio meno mugėje,
Nacionalinėje
dailės
galerijoje,
Šiuolaikinio meno centre (Baltijos
trienalės parodoje „Išsižadėk šmėklų“).
Vizito rėmuose vyko susitikimai su
dailininkų
sąjungos
pirmininke
E.Utariene (dėl 100-mečiui skirtos
parodos Kaliningrado vaizduojamojo
meno
muziejuje
organizavimo),
K.Kuizinu (Šiuolaikinio meno centras),
J.Jablonskiene
(Nacionalinė
dailės
galerija),
R.Antanavičiūte
(Nidos
menininkų kolonija) konsultacijos dėl glaudesnio muziejų
bendradarbiavimo įgyvendinant abipusiai
svarbius projektus, pažintis su Lietuvos
muziejų gerąja praktika.

Vizitas organizuotas
kultūros atašė iniciatyva

5.1.Sausio 8 d. –
Liudviko Rėzos gimimo
metinių paminėjimas

Generalinis

Kaliningrado
lietuvių
bendruomenė,

Paminėtos iškilaus lietuvių kultūros 30
veikėjo, lituanisto, vertėjo, teologo ir
Karaliaučiaus universiteto profesoriaus

Informacija skelbta
LRGKK puslapyje
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Organizatorius:
LR GKK kartu su
kultūros atašė

5.2. Poezijos pavasaris
2018

Organizatoriai:
Lietuvos rašytojų
sąjunga, Kaliningrado
srities rašytojų sąjunga,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė.

5.3. Literatūrinėmuzikinė šventė
„Svečiuose pas

konsulatas
Kaliningrade,
L.Rėzos
paminklas
(skveras)

Zelenogradsko
miesto
J.Kuranovo
vardo
bibliotekoje
autorinis
vakaras
2018.05.16
Kaliningrado
miesto A.
Leonovo vardo
bibliotekoje
autorinis
vakaras
2018.05.18
K. Donelaičio
memorialiniame
muziejuje
Tolminkiemyje
2018.05.19.
K.Donelaičio
memorialiniame
muziejuje

Kaliningrado
srities rašytojų
sąjungos,
Kaliningrado
regioninės
lietuvių kalbos
mokytojų
asociacijos
atstovai.
Poetai:
V.Braziūnas,
G.Kazlauskaitė,
N.Kepenienė

Martyno Liudviko
gimimo metinės.

Rėzos

242-osios

Kaliningrado srities rašytojams,
visuomenės atstovams ir lietuvių
bendruomenei pristatyta Lietuvos poetų
kūryba.
Pirmą kartą organizuotas „Poezijos
pavasario“ renginys Zelenogradske.

Bibliotekoje
Zelenogradske
– 87.
Bibliotekoje
Kaliningrade –
54
Tolminkiemyje
- 140.

Į kasmetinį renginį susirenka
Kaliningrado srities vidurinių mokyklų
moksleiviai, besimokantys lietuvių

165

Informacija skelbta
LRGKK
,Kaliningrado
srities istorijosmeno muziejaus,
Lietuvos rašytojų
sąjungos,
Kaliningrado
A.Leonovo vardo
bibliotekos,
K.Donelaičio
draugijos
internetinėse
svetainėse,
Zelenogradsko m.
vietinėje spaudoje:
Savaitraštis
„Volna“ (Banga)
2018 m. Nr.36 strp.
„V Zelenogradsk
prishla Vesna
poeziji“.
Informacija skelbta
LRGKK,
Kaliningrado srities
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Donelaitį“

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.

Tolminkiemyje
2018.05.26.

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

VISO: 12

VISO: 16

VISO: 13 176

istorijos-meno
muziejaus,
Kaliningrado srities
lietuvių kalbos
mokytojų
asociacijos,
K.Donelaičio
draugijos
internetinėse
svetainėse
https://westrussia.o
rg/novosti/item/742
-v-muzeekristionasadonelajtisasostoyalsyamuzykalnoliteraturnyjprazdnikposvyashchjonnyjlitovskomu-klassiku
VISO: 11

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
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