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

Kultūrinis laukas Lietuvos kultūros ir meno pristatymui tiek Kaliningrade, tiek ir visoje Kaliningrado srityje, išskyrus Sovetską,
nežiūrint įtemptų politinių santykių, išliko santykinai palankus Lietuvai. Kaliningrado valdžios atstovai nuolatos akcentuoja, kad politika ir
kultūra yra skirtingos dimensijos ir kiekvienai iš jų taikomi skirtingi kriterijai, pabrėžiama, kad Kaliningrado sritis suinteresuota kuo glaudesniais
kultūriniais ryšiais su Lietuva. Lietuva yra artimiausia tiek geografiškai, tiek tradiciškai susiklosčiusių asmeninių (daugelis kaliningradiečių turi
giminių Lietuvoje) ryšių prasme šalis. Daugelis kaliningradiečių dažnai lankosi Lietuvoje, ypač Klaipėdos krašte, gerai žino mūsų situaciją tiek
kultūros, tiek visuomeninio gyvenimo srityse. Lietuvos atlikėjai, menininkai laukiami ir šiltai sutinkami tiek meno bendruomenės, tiek ir
Kaliningrado publikos. Pažymėtina, kad vyresnio amžiaus karta jaučia tam tikrą nostalgiją praeičiai, labai gerai žino ir vertina to laikmečio mūsų
aktorius, menininkus, tačiau menkai pažįsta Lietuvos jaunosios kartos kūrybą. Organizuojant kultūrinius renginius, yra labai svarbu asmeniniai
geri santykiai ir tradiciškai susiklostę ryšiai. Daugelis klausimų operatyviai išsisprendžia būtent asmeninių ryšių dėka. Kita srities specifika
įtakojanti kultūrinius mainus – vizų klausimas, dėl įvairių procedūrinių reikalavimų, kartais nepavyksta įgyvendinti numatytų planų laiku ir visa
apimtimi. Lietuvos menininkai, ypač vyresnio amžiaus, dėl šito būtino formalumo dažnai atsisako dalyvauti parodų atidarymuose. Intensyvesnį
bendradarbiavimą sunkina ir ganėtinai neįprastas Europoje renginių organizavimo planavimas ir vadyba. Dažnai net tarptautinio pobūdžio
projektai pradedami rengti likus 1-1,5 mėnesio, ir net neužsitikrinus tinkamo finansavimo. Nors tradiciniams renginiams Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo ministerija skiria dalinį finansavimą, tačiau šis indėlis nėra pakankamas, kad galima būtų pakviesti į renginį atlikėjus iš
kaimyninių valstybių, todėl užsienio atlikėjų dalyvavimą paprastai remia Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir JAV diplomatinės
atstovybės.
Kaliningrado srityje, visų pirma Kaliningrade, o turistinio sezono metu ir Svetlogorske vyksta intensyvus kultūrinis gyvenimas.
Jaučiama didelė konkurencija profesionalaus meno srityje – labai aktyviai savo kultūrą pristato Vokietija, ypač Lenkija, atvyksta aukšto lygio
atlikėjai iš Maskvos, Peterburgo. Kaliningrado kultūros visuomenė gana išprususi, turėdama galimybes lankytis aukšto lygio kultūriniuose
renginiuose kaimyninėse šalyse (Lenkija, Vokietija) panašaus lygio renginių ir atlikėjų tikisi ir Kaliningrade. Todėl koncertinės įstaigos, teatrai
stengiasi kviesti aukšto meistriškumo lygio atlikėjus, taip užtikrinant žiūrovų dėmesį.
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Pažymint Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorijai reikšmingas jubiliejines datas (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis , K.Donelaičio
„Metų“ išleidimo 200 metinės, Vydūno gimimo 150 –osios metinės) organizuoti 5 renginiai . Kamerinio orkestro „NICO“ koncertas vasario 19 d.,
Lietuvos dailininkų sąjungos parengta Jungtinė dailės kūrinių paroda „LDS 100 –mečio kolekcija“, kurią sudarė 46 autorių 145 darbai.

Paroda, prasmingai baigianti jubiliejinius 2018 metus bus eksponuojama Kaliningrado srities vaizduojamojo meno muziejuje iki 2019 m.
sausio 13 d. Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirta ir A.Kašausko tapybos darbų paroda „Lietuvos melodijos“. K.Donelaičio „Metų“
išleidimo 200 metinėms paminėti kartu su Kaliningrado srities istorijos-meno muziejumi inicijuota tarptautinė 6 literatūrinių muziejų,
atstovaujančių 5 valstybes paroda „Kalbos ir literatūros keliu“. Paroda metų bėgyje keliavo per visus projekte dalyvavusius muziejus
(Kaliningrado istorijos-meno, Varšuvos A.Mickevičiaus, Jūrmalos J.Rainio, Minsko I.Kupalos, Vilniaus A.Puškino, Kauno Maironio
literatūriniame muziejuje). Vydūno 150 –osios gimimo metinės įprasmintos 2 renginiuose Sovetske ir Kaliningrade. Minėtuose 5
renginiuose Kaliningrado srityje apsilankė virš 11 tūkst. lankytojų.


Organizuotos bendradarbiaujant su Kaliningrado srities kultūros įstaigomis (Kaliningrado istorijos-dailės, Gusevo istorijos-kraštotyros,
Vladimirovo kraštotyros muziejais, Zelenogradsko, Kaliningrado A.Leonovo vardo bibliotekomis) 5 Lietuvos dailininkų M.Danio,
R.Borisovo, I.Piliutytės ir fotomenininkės I.Mockutės-Pocienės personalinės parodos Kaliningrade, Guseve, Zelenogradske, Vladimirovo.
Parodose apsilankė virš 6,5 tūkst. lankytojų.



Koordinuotas Lietuvos atlikėjų: M.Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo remiamų jaunųjų muzikantų A.Gečaitės, R.Makštučio,
P.Paškevičiaus, elektroninės eksperimentinės etnomuzikos grupės „Esatis“ atlikėjų D. Bielkausko ir V.Rubežiaus bei Klaipėdos
diksilendo „Memeland dalyvavimas 4 tarptautiniuose muzikos festivaliuose (Vaikų ir jaunimo muzikos „Muzikinis pavasaris“, Garso
meno ir eksperimentinės muzikos „Sound around Kaliningrad“, klasikinės muzikos „Bachosluženije“ir džiazo festivalyje „Džiazas
filharmonijoje“) Tarptautiniame XIV ES šalių kino festivalyje demonstruoti 2 bendros su Airija, Prancūzija ir Rusija gamybos filmai.
Žiūrovų skaičius – 1500



Bendradarbiaujant su Lietuvos ir Kaliningrado srities rašytojų sąjungomis, Zelenogradsko J.Kuranovo vardo biblioteka koordinuoti
Poezijos pavasario renginiai Kaliningrade, Zelenogradske ir Tolminkiemyje bei Kaliningrado srities literatūros dienų renginys
K.Donelaičio memorialiniame muziejuje „Poetai svečiuose pas K.Donelaitį“
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Organizuoti 2 ekspertų vizitai: 1. Kaliningrado srities Zelenogradsko J.Kuranovo vardo bibliotekos kraštotyros skyriaus vedėjos
N.Šumilovos vizitas į Tarptautinę Vilniaus knygų mugę, apsilankant bendradarbiavimo tikslais A.Mickevičiaus, A.Puškino muziejuose ir
A.Mickevičiaus bibliotekoje. 2. Kaliningrado srities vaizduojamojo meno muziejaus direktorės pavaduotojos D.Starcevos ir RF
Šiuolaikinio meno centro Baltijos filialo direktorės E.Cvetajevos ir art-direktoriaus J.Umanskij vizitas į Tarptautinę šiuolaikinio meno
mugę Art-Vilnius 2018. Pagrindinis vizitų tikslas – susipažinti su giminingų organizacijų veikla, gerąja praktika ir užmegzti/ atnaujinti
bendradarbiavimo ryšius siekiant įgyvendinti abipusiai svarbius projektus.

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.XVII Tarptautinis
muzikos festivalis
„Bachosluženije“
Organizatoriai:
Kaliningrado srities
filharmonija,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
Renginį remia Rusijos
federacijos kultūros
ministerija, Kaliningrado
srities kultūros ir turizmo

Veiklos
įgyvendinimo
vieta ir data

Kaliningradas,
Kaliningrado
srities
Filharmonijos
koncertinė salė,
2018-07-22

Į veiklą įtraukti
kultūros ir
kūrybinių
sektorių
profesionalai

Pijus
Paškevičius

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

Kasmetinis, savaitės trukmės (liepos 22- 350 žiūrovų
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 festivalį atidarė
M.Rostropovičiaus labdaros ir paramos
fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“
remiamas jaunasis obojininkas Pijus
Paškevičius kartu su Kaliningrado
filharmonijos kameriniu orkestru.

Informacija skelbta
LRGKK, renginio
organizatorių svetainėse,
internetinėje
žiniasklaidoje: http://dayoff39.ru/anonsy/6214festival-bakhosluzhenie2018
https://nevnov.ru/region/K
aliningrad/571683mezhdunarodnyi-festivalbakhosluzhenie-proidet-vkaliningrade
https://regnum.ru/news/24
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ministerija
2.Dailininko M.Danio
tapybos darbų paroda
„ Spalvų skambesys“
Organizatoriai:
Kaliningrado srities
istorijos-meno muziejus,
meno kolekcininkas
I.Kirikov
bendradarbiaujant su
kultūros atašė.
3.Personalinė
fotomenininkės Ingridos
Mockutės-Pocienės
paroda
Organizatoriai:
Kultūros atašė
bendradarbiaujant su
Zelenogradsko miesto
biblioteka, Kaliningrado
srities istorijos-meno
muziejumi ir Gusevo
miesto istorijoskraštotyros muziejumi

Ekspozicija suformuota iš privačios 1850
kaliningradiečio I.Kirikovo kolekcijos.
lankytojų

Kaliningradas,
Kaliningrado
srities istorijosmeno muziejus
2018-08-03 –0921

Zelenogradskas,
Zelenogradsko
J.Kuranovo
vardo biblioteka
2018-10-21-1108
Gusevas,
Gusevo
istorijoskraštotyros
muziejus 201811-10-11-29
Kaliningradas,
Kaliningrado
srities istorijosmeno muziejus
2018-12-20 2019-01-13

Ingrida
MockutėPocienė,
Neringa
PoškutėJukumienė,
Daiva Ložytė,
AurimasAnusas,
Albinas
Jukumas

Klaipėdietės fotomenininkės paroda,
„MUTaBOR“. skirta gyvenimo ciklų
kaitai. Paroda pristatyta Zelenogradsko,
Kaliningrado
ir
Gusevo
miestų
visuomenei.

Zelenogradsk
as 439
lankytojai;
Gusevas 689
lankytojai;
Kaliningrada
s 53
lankytojai
atidaryme

52570.html
Informacija skelbta
LRGKK, renginio
organizatorių svetainėse,
internetinėje
žiniasklaidoje: Cultura.ru;
rugrad.ru,
Interviu TV Kaskad,
Pervyj gorotskoj

Informacija skelbta
LRGKK, renginio
organizatorių svetainėse
Internetinėje
žiniasklaidoje:
https://gusevonline.ru/news/kultura/148
74-v-gusevskom-muzeeotkrylas-vystavkafotohudozhnicy-iz-litvymutabor.html
https://123ru.net/kaliningr
ad/174035433/
https://visitkaliningrad.ru/events/vysta
vki/Mutabor
http://www.museum.ru/N7
1749
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4.Tarptautinis garso
meno ir eksperimentinės
muzikos festivalis
„Sound around
Kaliningrad 2018“
Organizatoriai:
Rusijos Federacijos
Valstybinio Šiuolaikinio
meno centro Baltijos
filialas bendradarbiaujant
su kultūros atašė

Kaliningradas,
2018-10-25-28,
Kaliningrado
katedros
koncertinė salė,
kino teatras
„Zaria“,
D.Bielkausko ir
V.Rubežiaus
koncertas 201810-27 Meno
galerijoje „Art
vorota“

Donatas
Bielkauskas,
Viktoras
Rubežius

110 žiūrovų
Festivalis, kurį organizuoja Valstybinio
Šiuolaikinio meno centro Baltijos
filialas, vyksta Kaliningrade nuo 2011
m. Festivalį finansiškai remia Prancūzų
institutas, Šveicarijos kultūros taryba
‚Pro Helvetia“, Lenkijos, Vokietijos
generaliniai konsulatai Kaliningrade.
Festivalyje
tradiciškai
dalyvauja
atlikėjai iš Prancūzijos, Lenkijos,
Voketijos,
Šveicarijos,
Lietuvos.
Septyniuose
jau
įvykusiuose
festivaliuose dalyvavo apie 80 atlikėjų
iš 17 šalių, festivalio renginiuose
apsilankė virš 3000 žiūrovų. 2016 m.
koncertavo G.Griciūtė ir A.Bumšteinas.
2017 m. grupė „Sheap Got Waxed“.
Šiais
metais
elektroninės
eksperimentinės etnomuzikos grupės
„Esatis“ atlikėjai Donatas Bielkauskas ir
Viktoras Rubežius.

https://www.culture.ru/eve
nts/392755/fotovystavkaingridy-mockute-pocenemutabor
Informacija skelbta
LRGKK, renginio
organizatorių svetainėse,
vietinėje internetinėje
žiniasklaidoje
https://www.newkaliningr
ad.ru/afisha/festival/20659
166-sound-aroundkaliningrad-2018-3.html
https://www.tvoybro.com/
affiche/festival/event/vgtssi-kalininghrad-3
http://dayoff39.ru/anonsy/6423sound-around-kaliningrad2018
https://www.eventr.ru/eve
nt/kaliningrad_festivalsound-aroundkaliningr_222188/
https://vk.com/soundaroun
dkaliningrad2018

5. Kaliningrado srities
literatūros dienų renginys
K.Donelaičio
memorialiniame

Tolminkiemis,
2018-10-27

„Literatūros dienų“ renginiai vyksta 50 asmenų
kasmet visoje Kaliningrado srityje (šiais
metais spalio 15 d.- 31 d.)
Apsilankymas
K.Donelaičio

Informacija skelbta URM,
LRGKK, muziejaus ir
Kaliningrado srities
kultūros ministerijos
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muziejuje „Poetai
svečiuose pas
K.Donelaitį“
Organizatoriai:
Kaliningrado rašytojų
sąjunga, Kaliningrado
istorijos-dailės muziejus
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

6.Personalinės
dailininkės Irenos
Piliutytės parodos:
„Lietuvių literatūros ir
raštijos pradininkai“ ir
„Lietuviškas tekstilės
ornamentas. Tradicijos ir
dabartis“
Organizatoriai: –
Kultūros atašė
bendradarbiaujant su
Kaliningrado miesto
A.Leonovo vardo,
Zelenogradsko
J.Kuranovo vardo
bibliotekomis ir
Vladimirovo kraštotyros
muziejumi

Zelenogradskas, Irena Piliutytė
Zelenogradsko
J.Kuranovo
vardo biblioteka
paroda
„Lietuviškas
tekstilės
ornamentas.
Tradicijos ir
dabartis“ 201811-17-11-29
Kaliningradas,
Kaliningrado
A.Leonovo
vardo biblioteka
paroda
„Lietuvių
literatūros ir
raštijos
pradininkai“
2018-11-24 –12-

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.
Parodų
lankytojams
pristatyti
tekstilininkės, LDS ir grupės ESAME
narės, I.Piliutytės klasikine gobeleno
technika sukurti kūriniai (tekstiliniai
portretai), įamžinantys Lietuvių raštijos
istoriją ir literatūros pradininkų
portretus. Susidomėjusi Prūsijos istorija,
menininkė
išaudė
L.Rėzos,
A.Kulviečio,
M.Mažvydo,
K.Donelaičio, J.Bretkūno, S.Rapalionio,
Vydūno ir kt. portretus. Ekspozicijose
pristatyti ir kiti autorės darbai iš ciklų
„Baltų ženklai“, „Odė tekstilei“.

svetainėse

Zelenogradsk
381
lankytojas;

Informacija skelbta
LRGKK, renginio
organizatorių svetainėse

Kaliningrada
s 462
lankytojai;
Vladimirovo
360 lankytojų
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7.XV tarptautinis
festivalis „Džiazas
filharmonijoje“
Organizatoriai:
Kaliningrado srities
filharmonija
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

20
Vladimirovo,
Vladimirovo
kraštotyros
muziejus paroda
„Lietuviškas
tekstilės
ornamentas.
Tradicijos ir
dabartis“ 201812-01- 2019-0108
Kaliningradas,
Kaliningrado
srities
filharmonijos
koncertinė salė
2018-10-12-1118
„Memeland“
koncertas
2018-11-17

Klaipėdos
diksilendas
„Memeland“
(Kristina
Jatautaitė,
Laimonas
Urbikas,
Antanas Balsys,
Saulius
Šiaučiulis,
Vykintas A.
Jasaitis,
Leonardas
Bėkša,
Edmundas
Federavičius)

Kasmetinis džiazo festivalis, kurį remia 350 žiūrovų
Kaliningrade
reziduojančios
diplomatinės atstovybės (Vokietijos,
Lenkijos, Latvijos) ir JAV ambasada
Maskvoje. Šiame festivalyje tradiciškai
dalyvauja ir atlikėjai iš Lietuvos. Šiais
metais
koncertavo
Klaipėdos
diksilendas „Memeland“.

Informacija skelbta
LRGKK, renginio
organizatorių svetainėse,
internetinėje
žiniasklaidoje:
http://dayoff39.ru/anonsy/6397festival-dzhaz-vfilarmonii-2018
https://visitkaliningrad.ru/events/kont
serty/XV_y_Mezhdunarod
nyy_festival_Dzhaz_v_fila
rmonii
https://malivi.ru/kgd/event
/dzhazoviy-festival-vkaliningradskoyfilarmonii/
https://www.tvoybro.com/
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stream/576590543000000
_7-kontsiertov-6-stranvybiraiem-favoritov-ighotovimsia-k-shou
8.Konferencija, skirta
Vydūno 150 – osioms
gimimo metinėms
paminėti

Kaliningradas,
Kaliningrado
A.Leonovo
vardo biblioteka
2018-11-24-25

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

9.Jungtinė dailės kūrinių Kaliningradas,
paroda „LDS 100 –mečio Kaliningrado
kolekcija“
srities
vaizduojamojo
meno muziejus
2018-12-06Organizatoriai:
2019-01-13
Kaliningrado srities

Aušra Martišiūtė
–Linartienė,
Vaclovas
Bagdonavičius,
Justė Kuodytė,
Folkloro
kolektyvas iš
Kauno „Kadujo“

Danguolė
Brogienė, Jonas
Daniliauskas,
Vidmantas
Vėlyvis, Donara
Manukian,
Austėja
Mikuckytė, Asta

2 dienų renginyje Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto direktorė Aušra
Martišiūtė-Linartienė ir prof. Vaclovas
Bagdonavičius
pristatė monografiją
“Vydūnas Vakarų Europos kontekste“,
instituto specialistė Justė Kuodytė
parengė ir pristatė parodą „Mažosios
Lietuvos tyrimai Lietuvių literatūros ir
tautosakos
instituto
mokslininkų
darbuose”. Parodytas išeivijos vaikų
kūrybinėje stovykloje „Palikimas-5“
sukurtas
animacinis-dokumentinis
filmas “Vydūnas“ Folkloro kolektyvas
„Kadujo“ atliko Vydūno sukurtas ar
adaptuotas dainas. Pranešimus taip pat
skaitė ir Kaliningrado srities lietuvių
kalbos
mokytojų
asociacijos
organizuoto moksleivių konkurso “Aš
esu begalinės šviesos spindulys”, skirto
Vydūno 150 – osioms metinėms,
nugalėtojai.
Lietuvos dailininkų sąjungos paroda
skirta Lietuvos valstybės 100-mečiui
“LDS 100-mečio kolekcija 2018”
Dailininkams Lietuvos šimtmetis –
puiki proga reprezentuoti Lietuvos
dailę, pristatant pačias naujausias LDS
narių – tiek ir jau kūrybinės patirties
turinčiųjų, tiek ir jaunųjų autorių –

150 dalyvių

Informacija skelbta
LRGKK, renginio
organizatorių svetainėse

Iki 2018
gruodžio 20
d. 400
lankytojų

Informacija skelbta
LRGKK, renginio
organizatorių svetainėse,
TV laidose:
https://youtu.be/bClTvgB
GIg4
https://vk.com/video-
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vaizduojamojo meno
muziejus, Lietuvos
dailininkų sąjunga
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

Vasiliauskienė

kūrybos tendencijas. Tuo tikslu buvo
sudaryta atrankos komisija, kuri iš
daugiau nei 200 LDS narių paraiškų ir
virš 500 siūlomų darbų formavo
kiekvienai projekte numatytai šaliai
(Belgija,
Ukraina,
Rusija
(Kaliningradas)) atskiras unikalias
ekspozicijas, sudarytas atsižvelgiant į
erdvių ir lankomos šalies kultūros
specifiką. Kaliningrade Vaizduojamojo
meno muziejuje pristatyti 46 autorių
145 kūriniai (tapyba, grafika, tekstilė,
keramika, skulptūra, medalių menas )

9118984_456239084
internetinėje
žiniasklaidoje:
https://gorodzovet.ru/kalin
ingrad/vystavkakollektsiya-stoletiyevent7135268
https://rugrad.eu/afisha/exs
/vystavka-kollektsiyastoletiya/
https://www.culture.ru/eve
nts/383759/vystavkakollekciya-stoletiya
http://www.museum.ru/N7
1615
https://kgd.ru/afisha/events
/10357-kollekciyastoletiya
http://dayoff39.ru/anonsy/6544kollektsiya-stoletiya
https://www.tvoybro.com/
affiche/exhibitions/event/k
olliektsiia-stolietiia
https://visitkaliningrad.ru/events/vysta
vki/Vystavka_sovremenno
go_litovskogo_iskusstva_
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Kollektsiya_stoletiya_
https://www.newkaliningr
ad.ru/afisha/launch/21334
142-kollektsiya-stoletiyavystavka-sovremennogolitovskogo-iskusstva.html
http://www.kaskad.tv/novo
sti/5067-vkaliningradskom-muzeeizobrazitelnykh-iskusstvotkrylas-pervayamezhdunarodnayavystavka
interviu 2019 m. sausio
mėn. žurnale
„Korolevskije vorota“
10. XIV– asis tarptautinis Kaliningradas,
Europos Sąjungos šalių
Kino teatras
kino festivalis
„Zaria“
2018.12.06- 20Organizatoriai:
ES atstovybė Maskvoje,
Kaliningrado kino teatras
„Zaria“
bendradarbiaujant su
Lietuvos, Lenkijos,
Vokietijos generaliniais
konsulatais (kultūros
atašė)

ES šalių kino festivalis – vienas
svarbiausių
Kaliningrado kultūrinio
gyvenimo įvykių, sulaukiantis ypač
gausaus žiūrovų būrio. Festivalio
pagrindinis finansinis rėmėjas ES
atstovybė Rusijos Federacijoje. Į
festivalio atidarymą visada atvyksta ES
ambasadorius
RF.
Šiais
metais
tarptautinį
forumą
atidarė
ES
ambasadorius M.Ederer Festivalio
programoje
naujausi,
įvertinti
tarptautiniuose forumuose 32 filmai iš
20 ES šalių. Lietuvos kinematografiją
atstovauja 2 filmai: Lietuvos-Rusijos
bendros gamybos filmas „Core of the

200 žiūrovų
„Jumpman“
žiūrovų
„Core of the
world“ 180
žiūrovų

Informacija skelbta
LRGKK, renginio
organizatorių svetainėse,
internetinėje
žiniasklaidoje:
https://vestikaliningrad.ru/vkaliningrade-startovalfestival-kino-stranevropejskogo-soyuza/
https://ruwest.ru/news/890
16/
https://euro-
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world“ ir Airijos, Lietuvos, Rusijos ir
Prancūzijos bendros gamybos filmas
„Jumpman“.
11. XVII –asis
Kaliningrado srities
vaikų festivalis
„Skambėk, skambėk
lietuviška dainele“
Organizatoriai:
Kaliningrado srities
lietuvių kalbos mokytojų
asociacija, LRGKK
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
VISO: 11

Tai tradicinis, kasmet vykstantis vis 250 dalyvių
kitame Kaliningrado srities mieste, ir žiūrovų
vaikų ir jaunimo lietuviškų dainų
festivalis-konkursas. Festivalio dalyviai
varžosi 3 grupėse dėl nominacijų:
geriausias
solistas,
etnografinis
kolektyvas, vokalinė grupė.

Kaliningradas,
56-oji
Kaliningrado
vidurinė
mokykla
2018-12-08

VISO: 20

VISO: 6274

pulse.ru/news/vkaliningradeotkryivaetsya-14-yfestival-kino-stranevropeyskogo-soyuza
Informacija skelbta
LGKK, mokyklos ir
lietuvių kalbos mokytojų
asociacijos internetinėse
svetainėse

VISO: 34

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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