
ADAPTACIJA 
 
Vizualieji menai | Muzika | Kūrybinės dirbtuvės 
 
LT.art Vienna – kultūrinių renginių ciklas, pristatantis lietuvių menininkus ir jų kūryba. LT.art Vienna kuratorių               
komandoje - Justina Špeirokaitė, Julija Karimžanova ir Danielė Brekytė. ADAPTACIJA pirmasis mini festivalis,             
kuriame dalyvaujantys lietuvių menininkai, muzikantai ir kultūrinės veiklos vadybininkai gyvenantys Austrijoje ir            
Lietuvoje kalba apie transformaciją ir kultūrinę adaptaciją. 

MENININKAI:  Iustas, Jurgis Gečys, Ūla Šveikauskaitė, Zigmantas Kalibatas 

MUZIKANTAI: Danielė Brekytė (smuikas), Choir “Gaida”, ASAG Kvartetas, Elena Sverdiolaitė (sopranas), Indrė            
Pelakauskaitė (sopranas), Anastasija Bykova (smuikas), Gustė Barbora Butvydaitė (altas), Mariah Doesn't           
Carey (DJ) 

LEKTORIAI: Urtė Špeirokaitė (Improper Walls), Elzė Hoogduijn (Nyčės Ūsai), Silvija Čiuladytė (Crossroads) 

 
Apie 

Lietuva - maža šalis, įsikūrusi Baltijos jūros pakrantėjė, garsėjanti seniausia pasaulyje kalba ir krepšiniu. Tačiau ar tai viskas, ką                   

žinome apie Lietuvą? Visai neseniai, pasaulis išgirdo apie Mirgą Gražinytę-Tylą, pripažintą viena geriausių pasaulyje dirigentų               

moterų. Ar esate girdėję apie Julijono Urbono “Eutanazijos kalnelius”? Ar matėte spalvingas Aleksandos Kingo nuotraukas? Tai                

nedaugelio užsienyje gyvenančių lietuvių vardai, kurie garsina Lietuvos vardą.  

Ne paslaptis, kad kūrybingi lietuviai dažnai pasirenka dideles kultūros sostines, tokias kaip Paryžių, Londoną arba Vieną dėl                 

įkvėpimo, kurio čia gausu.  

Viena - tai multikultūrinis miestas, svarbus Europos kultūros ir meno centras, kuris visuomet traukė ir traukia menininkus čia                  

studijuoti ir kurti. Lietuviška kultūra yra šio miesto dalis.  

ADAPTACIJA suburs lietuvių kilmės menininkus grupinei meno parodai, pakvies į kūrybines dirbtuves, bus rengiami koncertai.               

Festivalio lektoriai pasidalins savo patirtimi, galimus ir praktikuojamus būdus pristatant projektus tarptautiniame kontekste. Renginio              

tikslas parodyti, kaip bendravimas su kitų kultūrų atstovais padeda įvairiapusiškiau pažinti mus supantį pasaulį, jo daugialypiškumą,                

keisti jau įgytas žinias ir tobulinti technikas – kitaip tariant adaptuotis prie aplinkos. 

LT.art.Vienna – tai renginių ciklas, skirtas pristatyti lietuvių menininkų darbus ir kūrybą. 2019 metų renginiai yra skirti atminti Joną                   

Meką, “avantgardinio Amerikos kino krikštatevį”, kurio kūrybą įkvepia daugelį pažinti pasaulį ir išdrįsti būti atviriems.  

“Gyventi reikia be formulių, būti atviram – o tai ir nėra formulė. Neuždaryti langų, durų, žiūrėti, kas dedasi, pažinti, ko nepažįsti,                     

nežinai. Reikia domėtis, žiūrėti, nenuneigti”- J.Mekas  

 

 

 

 

 

 

 



Festivalio trukmė: 2019 m. gegužės 30 - birželio 7 dienomis 

Festivalio planas: 
Gegužės 30 d.,  
18:00 Atidarymo vakaras. Muzikiniai pasirodymai: Gustė Barbora Butvydaitė (altas), Danielė Brekytė (smuikas), ASAG 
kvartetas, Mariah Doesn´t Carey 
Gegužės 31 d.,  
18:00 Silvija Čiuladytė, Crossroads. Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis (kalba) 
19:00 Urtė Špeirokaitė, Improper Walls. Tarpkultūrinis bendravimas (kalba ir diskusija) 
Birželio 1 d.,  
14:00 Ūla Šveikauskaitė: Iliustracijos pagrindai (kūrybinės dirbtuvės) 
Birželio 2 d.,  
14:00 Elzė Hoogduijn, Nyčės ūsai. Idėja ir strateginiai sprendimai steigiant galeriją (kalba ir diskusija) 
Birželio 5 d.,  
18:00 Menininkų pristatymai 
Birželio 6 d.,  
17:00 Zigmantas Kalibatas: gatvės fotografija (kūrybinės dirbtuvės) 
Birželio 7 d.,  
18:00 Uždarymo vakaras. Muzikiniai pasirodymai: Choras “Gaida”, Elena Sverdiolaitė (sopranas), Anastasija Bykova 
(smuikas), Indrė Pelakauskaitė (sopranas) 
 
Vieta: Improper Walls. Reindorfgasse 42, 1150 Viena, Austrija 

 

Projekto rėmėjai: Stadt Wien, Lietuvos Respublikos ambasada Vienoje / Embassy of Lithuania in Vienna, Globali Lietuva -                 

Global Lithuania 

 

Spaudai nuotraukos 
Facebook renginys 
 

Dėl platesnės informacijos, nuotraukų arba susitikimo, prašome kreiptis: 
Justina Špeirokaitė | lt.art.vienna@gmail.com | +43 660 4517466 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1NAlh8DBZuDsrO_iFsxDEH3j-5DADR0lS
https://www.facebook.com/events/336606077042989/
https://www.facebook.com/events/336606077042989/

