Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetis skambės ir užsienyje
Vasario 8 dieną Kultūros ministerijoje įvykusioje spaudos konferencijoje kultūros
ministrė Liana Ruokytė-Jonsson pristatė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
kultūrinių renginių programą užsienyje.
„Programa solidi, parengta bendradarbiaujant su svarbiausiomis Europos kultūros
organizacijomis – Lietuvos menininkai taps integralia šių organizacijų kultūros
programų dalimi. Vienas svarbiausių tikslų – ne tik Lietuvos pristatymas svarbios
valstybei sukakties proga, bet ir ilgalaikis rezultatas – nauji kontaktai, naujos
besikuriančios ir įtvirtinamos partnerystės, kurios, tikimės, gyvuos ir šimtmečio
renginiams pasibaigus. Nemažiau svarbi šių metų patirtis – bendradarbiavimas su
Latvija ir Estija, tiek kuriant bendrus projektus, tiek ir drauge prisistatant
užsienyje kaip Baltijos regionui. Šiais metais kartu tapsime tikrai ryškesni
Europos kultūriniame kontekste“, – kalbėjo kultūros ministrė Liana RuokytėJonsson.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtos atskiros kultūros programos
Belgijoje, Izraelyje, Jungtinėje Karalystėje, Kinijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje,
Rusijoje, Švedijoje, Ukrainoje ir Vokietijoje.
Svarbiausi programos akcentai – balandžio 10–liepos 15 d. Paryžiaus Orsė
muziejuje pristatoma paroda „Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmas“.
Parodos kuratorius – simbolizmo epochos ekspertas Rodolphe Rapetti
(Prancūzija). Tai bendras Baltijos šalių dailės muziejų ir Orsė muziejaus projektas.
Parodoje bus pristatoma Lietuvos, Latvijos ir Estijos simbolizmo dailė, sukurta
nuo XIX a. pabaigos iki 1918 metų. Parodai iš viso atrinkti 133 simbolizmo
dailininkų – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Petro Kalpoko, Ferdinando

Ruščico, Adomo Varno, Antano Žmuidzinavičiaus, kitų Lietuvos, Latvijos ir Estijos
dailininkų kūriniai.
Balandžio 10–12 dienomis vyksiančioje tarptautinėje Londono knygų mugėje
Baltijos šalys prisistatys specialios „Market Focus“ programos renginiuose.
Lietuvai Londono knygų mugėje atstovaus viena skaitomiausių šiuolaikinių
Lietuvos rašytojų, tarptautinio bestselerio „Silva rerum“ autorė Kristina
Sabaliauskaitė, kuri bus pristatoma specialioje „Dienos autoriaus“ programoje.
Taip pat poetas, intelektualas Tomas Venclova, tarptautinį pripažinimą pelniusi
prozininkė, 2015-ųjų Europos Sąjungos literatūros premijos laureatė Undinė
Radzevičiūtė ir prozos, poezijos, dramaturgijos kūrėjas, aktorius ir režisierius
Alvydas Šlepikas. Specialiai šiai mugei į anglų kalbą išverstos net 15 naujų
Lietuvos autorių knygų, kurios pasirodys Jungtinės Karalystės ir tarptautinėje
anglakalbėje rinkoje.
Labai svarbus šimtmečio kultūrinės programos akcentas – Lietuvos kultūros
festivalis Romoje „FLUX. Festival Lituano delle arti“, kuris vyks gegužės 4–15
dienomis „Auditorium – Parco della Musica“. Festivalyje dalyvaus 80 Lietuvos
menininkų. Lietuvos meno festivalį globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė ir Italijos Respublikos Prezidentas Sergio Mattarella. Šis ambicingas
projektas parengtas bendradarbiaujant su prestižinėmis Romos institucijomis,
kaip orkestras „Accademia Nazionale di Santa Cecilia“, Romos teatras „Teatro
India“, šiuolaikinio meno ir architektūros muziejus „MAXXI“. Festivalyje bus
pristatyta 18 renginių: nuo šiuolaikinio šokio, klasikinės ir džiazo muzikos
koncertų, teatro spektaklių iki parodų bei videomeno pristatymų.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio kultūrinių renginių programą sudarys
reikšminga muzikinė dalis – gegužės mėnesį garsiojoje Italijos „Auditorium –
parco della musica“ salėje Santa Cecilia orkestrui diriguos žymioji Mirga
Gražinytė-Tyla. Programoje numatomi ir Lietuvos kamerinio orkestro, Mūzos
Rubackytės, styginių kvarteto Mettis bei Martyno Levickio ir Mikroorkestra
Ensemble koncertai. Baltijos jūros festivalyje Stokholme koncertuos Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Mirgos Gražinytės-Tylos, dirigentė
kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru vasario 28 d. pasirodys
Varšuvos filharmonijoje, o kovo 2 d. Baltijos šalių festivalyje „Konzerthaus“
Berlyne.
Šimtmečiui skirtoje progamoje užsienyje numatomi ir kiti renginiai – Lietuvos

nacionalinio operos ir baleto teatro, Latvijos nacionalinės operos ir baleto bei
Estijos nacionalinės operos mainai – planuojama pristatyti po tris geriausius
spektaklius. Jungtinė Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinių bibliotekų
kilnojamoji paroda „Baltijos valstybės: 100-metis“, meninių ir dokumentinių filmų
mainai. Labai svarbus programos akcentas – 13-oji Baltijos trienalė, kuri pirmą
kartą savo istorijoje vyks visose trijose Baltijos valstybėse nuo 2018 metų gegužės
iki lapkričio.
Svarbu paminėti ir viename pagrindinių Europos meno centrų – BOZAR Briuselyje
organizuojamą Rytų ir Vidurio Europos valstybių 100-mečiui skirtą renginių seriją
– intelektualų, istorikų diskusiją, avangardinio šokio projektą, simpoziumą, skirtą
naujų valstybių ir miestų kūrimui.
Daugiau informacijos apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio kultūrinių
renginių programas užsienyje rasite:
http://www.ndg.lt/lt.aspx
http://lithuanianculture.lt/
http://www.filharmonija.lt/lt/pradzia.html
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija

