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LIETUVOS PIRMININKAVIMO ES TARYBAI 

KULTŪRINIAI RENGINIAI 
        2013 m. spalis 

 

 

Susitikimas su Leonidu Donskiu

Spalio 3 d., 19 val., Waterstones knygynas, Bvd Adolph Maxlaan, 71-73, Briuselis 

Leonidas Donskis - filosofas, politikos teoretikas ir 

komentatorius, idėjų istorikas ir socialinis analitikas. L. 

Donskis yra daugiau nei 30 knygų ir daugiau nei 500 

straipsnių Lietuvos bei užsienio plačiajai ir akademinei 

spaudai autorius.  

 

Susitikime L. Donskis dalinsis įžvalgomis apie Europos 

tapatybę, Europos šalių tarpkultūriniuose santykiuose 

egzistuojančią „karo ir taikos“ dialektiką ir kitomis 

temomis. 

 

Liepos 1 d. – gruodžio 31 d. knygyne Waterstones 

rengiama knygų apie Lietuvą ir lietuvių autorių knygų 

paroda-pardavimas.  

 

Registracija el. paštu: 

events@brussels.waterstones.com            

 

 

Jono Meko retrospektyva  

Spalio 16-27 d., CINEMATEK, Rue Baron Horta 9, Briuselis 

 

Spalio 16 d. 19 val. avangardinio kino pradininko Jono Meko retrospektyvos atidarymas ir naujausio 

filmo “Out-takes from the Life of a Happy Man“ (2012 m., 68 min., anglų k.) premjera Belgijoje, 

dalyvaujant Jonui Mekui.  

 

Retrospektyvoje pristatomi paties autoriaus atrinkti filmai, sukurti 1964 m. – 2012 m. Filmuose 

kūrėjas fiksuoja kasdieninio gyvenimo tėkmę, savo lankomas vietas, susitikimus su draugais, šeimą, 

metų laikus ir tuos vaizdus paverčia impresionistiniais paveikslais, kuriuose atsiveria išgyvenamų 

akimirkų grožis ir magija. Jonas Mekas sukūrė savitą „kino dienoraščių“ žanrą. Pernai atšventęs savo 

90-tį, aktyvus ir kūrybingas menininkas nepaliauja kino kadrais „rašyti“ unikalių ir asmeniškų 

dienoraščių. 

 

 

mailto:events@brussels.waterstones.com
http://www.cinematek.be/?node=17&event_id=100140800
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Pokalbis Jonas Mekas sutinka Vytautą Landsbergį 

Spalio 17 d., 17 val., BOZAR, Rue Ravenstein 23  

 

Parodos „Jonas Mekas / Fluxus siena“ atidarymo dieną dvi iškilios Lietuvos asmenybės Jonas Mekas 

ir Vytautas Landsbergis kalbėsis apie meną, Fluxus, draugystes, politiką ir Lietuvą. 
 

Pokalbį ves parodos kuratorius Liutauras Pšibilskis ir Nacionalinės dailės galerijos direktorė Lolita 

Jablonskienė. Pokalbis anglų kalba. 

 

Bilieto kaina: €4 – 6 

 

Parodos „Jonas Mekas / Fluxus siena“ atidarymas 

Spalio 17 d., 18.30 val., BOZAR, Rue Ravenstein 23, Briuselis 

 

Parodoje „Jonas Mekas / Fluxus siena“ pateikiama 

avangardinio kino pradininko, poeto, kino kritiko, 

kuratoriaus, filosofo Jono Meko kūrybos panorama 

nuo 6-ojo dešimtmečio iki šių dienų. Ekspozicijoje – 

filmai, fotografijos, instaliacijos, eilėraščiai, video 

dienoraščiai, sugrupuoti svarbiomis Jono Meko 

kūrybos temomis: Lietuva/Namai/Rojus; 

Draugystė/Šeima ir Dabar/Būtis dabartyje.  

Atskirą parodos dalį sudaro objektų, fotografijų ir 

Fluxus performansų instaliacija, pasakojanti apie 

kito žymaus Amerikos lietuvio menininko Jurgio 

Mačiūno gyvenimą ir kūrybą. Fluxus meninio 

judėjimo įkūrėjas Jurgis Mačiūnas buvo artimas 

Jono Meko draugas ir bendražygis. 

 

 

 disciplinas 

 

 

 

 

  

 

 

At 

 

 

  

 

 

 

 

Įėjimas nemokamas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fluxus – 7-ame XX a. dešimtmetyje susikūręs tarptautinis menininkų, kompozitorių, architektų ir 

dizainerių judėjimas, eksperimentavęs ir ieškojęs galimybių apjungti įvairias menines technikas ir 

disciplinas, siekęs atsitiktinumo, nuotykio, atmetęs heroizmą ir su menu siejamą verslą. 

http://www.bozar.be/activity.php?id=14117&selectiondate=2013-10-17
http://www.bozar.be/activity.php?id=13826&selectiondate=2013-10-18
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Speciali Jono Meko filmo „Lietuva ir SSRS žlugimas“ peržiūra 
 
Spalio 18 d., 17 val., BOZAR, Rue Ravenstein 23, Briuselis 
 
Filmo  veiksmo laikas – 1989-1991 metai, Lietuvos kova už atsiskyrimą nuo SSRS ir Nepriklausomybės 

atstatymą. Filmas suskirstytas į 4 dalis, kuriose chronologiškai atkuriamas Lietuvos kaip nepriklausomos 

valstybės atgimimas. Filmo pagrindas – paprasta video kamera namuose Niujorke fiksuotos Amerikos 

televizijų naujienų ir debatų laidos. 

 

 

M. K. Čiurlionio dailės paroda „M. K. Čiurlionis. Svajonės apie Lietuvą“

Rugsėjo 21 d. – gruodžio 15 d., Gento vaizduojamosios dailės muziejus, Fernand Scribedreef 1, Gent 
 

Belgijos Gento vaizduojamosios dailės muziejuje Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai proga atidaryta Lietuvos dailininko ir 

kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbų paroda  

yra didžiausia iš visų kada nors po pasaulį keliavusių šio kūrėjo 

parodų. Iš viso Gente eksponuojama bemaž 180 kūrinių: tapybos 

paveikslų, grafikos darbų, piešinių, fotografijų, natų rankraščių, 

atvirlaiškių ir spaudinių. 

Paroda suteikia galimybę pažinti M. K. Čiurlionio kūrybos pasaulį, 

kuriame persipina neoromantizmo, simbolizmo ir art nouveau 

meninės idėjos. Menininko darbuose perteikiami vaizdai tarsi 

sukelia garsinius pojūčius, o ryški kūrėjo sinestezija atskleidžiama 

kartu eksponuojant M. K. Čiurlionio tapybos darbus ir jo 

muzikinius kūrinius. 

 

Turas po M. K. Čiurlionio parodą „Svajonės apie Lietuvą“ su gidu 

 

Spalio 19 d., 14 val. 

 

Registracija el. paštu: boekjebezoek@gent.be 

 

Pianistų Roko Zubovo ir Sonatos Zubovienės koncertas „M. K. Čiurlionis. Garsovaizdžių 

beieškant“. 

 

Spalio 20 d., 10.30 val., Gento vaizduojamosios dailės muziejus, Fernand Scribedreef 1, Gent 

 

 

 

 

Filmą pristatys Jonas Mekas. Filmas sukurtas 2008 m., trukmė – 4 val. 46 min. 

http://www.bozar.be/activity.php?id=14128&selectiondate=2013-10-18
http://www.mskgent.be/nl/tentoonstellingen/ciurlionis/ciurlionis
mailto:boekjebezoek@gent.be
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Gento vaizduojamosios dailės muziejaus edukaciniai užsiėmimai M. K. 

Čiurlionio parodoje: 

 

Meno istoriko, Gento Karališkosios dailės akademijos dėstytojo Dr. Peter De Smet paskaita 

„M.K. Čiurlionis – modernizmo pradininkas Lietuvoje“.*  

Spalio 13 d., 10.30 val. 

 

Bilieto kaina: €2 – 3 

 

Turas po M. K. Čiurlionio parodą „Svajonės apie Lietuvą“ su gidu visai šeimai.* 

 

Spalio 27 d., 14.00-16.00 val. 

 

Bilieto kaina: €5.  

 

Rudens mokyklėlė „Svajonės“ vaikams.* 

 

Spalio 29-31 d.  

 

Laikas: 10-16 val. vyresniems nei 6 metų  amžiaus  vaikams, 13.30-16 val.  ikimokyklinio  amžiaus 

vaikams. 

Bilieto kaina: €45 ikimokyklinio amžiaus vaikams,  €75 vyresniems nei 6 metų amžiaus vaikams. 

 

* Daugiau informacijos apie renginius bei registracija el. paštu msk.educatie@gent.be arba 

telefonu 09 240 07 07. 

 

 

‚‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:msk.educatie@gent.be
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PARTNERIŲ RENGINIAI  

 

Mindaugo Kavaliausko knygos „Travel‘AIR“ pristatymas

Spalio 6 d., 13 val., Fotografijos mugė Fotofever, „Tour&Taxis“, Avenue du Port 86C, Briuselis 
 
 

Skrisdamas į fotografijos festivalius, vykstančius 

Europoje, JAV, Australijoje, Kinijoje, fotografas M. 

Kavaliauskas smalsiai stebėjo gyvenimą 

lėktuvuose. Supratęs, jog nei vienas fotografas nėra 

rimtai dokumentavęs šios temos, M. Kavaliauskas 

pradėjo kurti kelionių lėktuvais fotoistoriją, kurią 

tęsia iki šiol. 

Šių kūrinių pagrindu išleistos knygos „Travel‘AIR“ 

pristatymas vyks fotografijos mugės Fotofever 

metu. 

 

Bilieto kaina: €10 – 20. 

Bilieto k 

 

Paroda veiks iki spalio 25 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jungtinis lietuvių-škotų džiazo atlikėjų projektas

Spalio 22 d., Scotland House, Robert Schumanplein 6, Briuselis 
 

 

Pažymint Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, Škotijos namai Briuselyje rengia jungtinio lietuvių-škotų 

Euan Stevenson Vilnius kvinteto koncertą. Kvintetas, kuris buvo sumanytas kaip Tarptautinio Edinburgo ir 

Vilniaus džiazo festivalių bendras projektas, vienija škotų atlikėjus James Drummond (mušamieji), Andrew 

Sharkey (kontrabosas), Euan Stevenson (pianinas) bei lietuvius Juozą Kuraitį (saksofonas) ir Dominyką 

Vyšniauską (trimitas).  

Koncerte skambės originalios škotų ir lietuvių muzikantų kompozicijos. 

 

Registracija el. paštu: brusselsevents@scotland.gsi.gov.uk  

 

http://www.fotofeverartfair.com/bruxelles/en-8-news.html
mailto:brusselsevents@scotland.gsi.gov.uk

