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ĮVADAS

Menininkų mainų rezidencijos yra reikšmingas faktorius, skatinantis kultūrinį bendradarbiavimą 

ir menininkų mobilumą Europos Sąjungoje. Vienas iš reikšmingų veiksnių, vienijantis „bendrus Eu-

ropos namus“ bei sujungiantis Europos Sąjungą kaip darnią visumą, yra kultūra. Pastaraisiais metais 

harmoningos kultūros politikos tematika tiek pačioje ES, tiek nukreipta į ES kaimynystę, aktualizuo-

ta aukščiausiu instituciniu lygmeniu1. Jau keletą metų ES finansuojamos ir numatytos tęsti įvairios 

programos, ypač pabrėžiant menininkų apsikeitimą idėjomis, kūrybinį bendradarbiavimą, galimybes 

pasisemti patirties, stažuotis ar mokyti/mokytis kitose šalyse, taip pat pasikviečiant kolegas iš kitų 

valstybių2valstybių2valstybių , o tai įmanoma tik egzistuojant tinkamai išplėtotai menininkų mainų rezidencijų infrastruk-

tūrai. 

Be abejo, menininkų rezidencijų veikla neįsivaizduojama be atitinkamos kultūros politikos. Kul-

tūros politika – tai sudėtingas įvairių kultūros sričių, institucinio tinklo ir jo veiklos krypčių darinys. 

Kaip toji politika vykdoma, parodo jos įgyvendinimas, kuris šiandien tampa vis aktualesnis valstybės 

valdymo atžvilgiu, nes, dėl pasaulyje vykstančių socialinių, ekonominių bei technologinių pokyčių, 

tarptautiniu lygmeniu pabrėžiama kultūros vertybių svarba ir nacionalinio tapatumo idėja, nukreipta 

į kultūros politikos kaip valstybės prioritetinės srities valdymą. Kadangi kultūros politikos įgyvendi-

nimas labai skirtingas įvairiose šalyse, kiekviena valstybė turi savo specifines sritis. Be to, šiame vie-

šosios politikos proceso etape svarbu kuo efektyviau spręsti visuomenei kylančius iššūkius kultūros 

srityje. O tai padaryti padėtų tam tikrai aplinkai pritaikytas kultūros politikos įgyvendinimo tinklas 

bei sistema. 

Lietuvos atveju, pagrindinė kultūros politikos formuotoja ir įgyvendintoja – Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija, kuri dirba kultūros paveldo apsaugos, teatro, vizualiųjų menų, autorių teisių ir kt. 

srityse. Žinoma, politikos įgyvendinimui didelės įtakos turi ir kultūros politikos finansavimas, kuris, 

reikia pripažinti, šiandien tikrai nėra pakankamas, kas apsunkina ir politikos kūrėjų bei įgyvendintojų 

numatytų tikslų pasiekimą. Kiekvienos atskiros srities problematika neatsiejama nuo bendros visu-

¹ Wider Europe – New Neighbourhood – Council Conclusions (Doc. 10447/03). Brussels, 2003. http://ec.europa.eu/
world/enp/pdf/cc06_03.pdf [žiūrėta 2012-11-12]
 Resolution of the Council on a European Agenda for Culture (2007/C287/01). Brussels, 16 November 2007. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:287:0001:0004:EN:PDF [žiūrėta 2012-11-12]
Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions on a European agenda for culture in a globalizing world (COM(2007) 242 final). Brussels, 2007. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:EN:PDF [žiūrėta 2012-11-12] 
² Programme Guide. Culture Programme (2007-2013). Brussels: DG Education and Culture / Education, Audiovisual 
and Culture Executive Agency, 2008. http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/documents/culture_programme_guide_
en.pdf) [žiūrėta 2012-11-12]
Council Conclusions on the Work Plan for Culture 2008-2010. Brussels, 21 May 2008. [žiūrėta 2012-11-12]
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mos ir menininkų mainų rezidencijų infrastruktūros klausimas nėra išimtis.

Kultūros politika ir jos įgyvendinimo vertinimas glaudžiai siejasi su jos siekių rezultatų analize 

bei visuomenės, ypač – ekspertų bei menininkų, nuomone apie juos supančią aplinką šioje srityje. 

Kadangi svarbu, kaip institucija įgyvendina kultūros politiką, ir kokia gali būti visuomenės reakcija 

į ją, svarbus ir valstybės valdžios, ekspertų ir menininkų tarpusavio santykių bei bendradarbiavimo 

veiksnys. Šioje galimybių studijoje siekiama išnagrinėti, kokią kultūros politika įgyvendina meni-

ninkų mainų rezidencijos Lietuvoje (didžiausias dėmesys skiriamas menininkų mainų rezidencijų 

infrastruktūros tematikai) ir kaip toji politika tenkina meno kūrėjų poreikius, nes vienas svarbiausių 

kultūros politikos įgyvendinimo aspektų, be valstybės aparato tobulinimo (organizacinės struktūros, 

didesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, finansinių išteklių perskirstymo ir pan.), yra tuo pat metu 

formuoti ir įgyvendinti tokią politiką, kokios reikia visuomenei, ypač tos srities, kurioje įgyvendinama 

politika, tikslinei grupei. Kultūros ir meno politikos srityje tai ypač aktualu dėl srities specifiškumo.

Būtina pažymėti, kad platesnis analizės laukas suteikia svaresnių ir tikslesnių duomenų, tad gali-

mybių studijoje analizuojama esama situacija Lietuvoje, taip pat menininkų mainų rezidencijų veiklą 

reglamentuojantys teisės aktai, teikiami siūlymai dėl jų tobulinimo. Be to, įvertinama 3 Šiaurės šalių 

(Danijos, Suomijos, Švedijos) patirtis menininkų mainų rezidencijų veiklos srityje. Mūsų Šiaurės kai-

mynų geroji patirtis yra neabejotinai vertinga, be to, atkūrus Lietuvos valstybingumą, Šiaurės šalys 

jau antrą dešimtmetį išlieka reikšmingos bendradarbiavimo kultūros srityje partnerės. Jau nuveiktais 

darbais neapsiribojama, bendradarbiavimas toliau nuosekliai plėtojamas, todėl naujausia patirtis ir 

artimiausios perspektyvos yra aktualios ir vertingos. 

Ši galimybių studija parengta vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2012 m. rug-

pjūčio 3 d. pasirašytą paslaugos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis). 2012 m. rugpjūčio 3 d. paslaugų 

sutartis Nr. 1 2-BR-38 sudaryta vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso „Kultūros ir paslaugų 

kokybės vertinimo bei plėtros regionuose tyrimo paslaugų pirkimas“, paskelbto 2012 m. gegužės 23 

d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 41, pirkimo numeris 121948, reikalavi-

mais.

Galimybių studijos tyrimo objektas – Lietuvos menininkų mainų rezidencijų infrastruktūra.

 Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir pateikti rekomendacijas menininkų mainų rezidencijų infras-

truktūros plėtros galimybių klausimu.

 Atsižvelgiant į iškeltą galimybių studijos tikslą, tyrimo uždaviniai formuluojami taip:

Menininkų mainų rezidencijų Menininkų mainų rezidencijų 



1. Išanalizuoti esamą kultūros politikos situaciją Lietuvoje.

2. Atlikti menininkų mainų rezidencijų veiklą apibrėžiančių teisės aktų analizę, pateikti galimų pa-

tobulinimų pasiūlymus.

3. Įvertinti Šiaurės šalių patirtį menininkų mainų rezidencijų veiklos srityje.

4. Parengti rekomendacijas dėl galimos menininkų mainų rezidencijų plėtros Lietuvoje.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad tema yra gana nedaug tyrinėta. Specializuotų studijų ar tyrimų 

Lietuvos mastu ar lyginamosios analizės tikslais nebuvo daroma, todėl šioje srityje kol kas žengiami 

pirmieji žingsniai. Taip pat vertėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad nuo 2009 m. Kultūros ministerija 

dalyvauja Šiaurės ministrų tarybos koordinuojamoje Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinėje mobilumo 

ir rezidencijų programoje, kurią sudaro 3 moduliai: bendradarbiavimo tinklai, meno rezidencijos ir 

menininkų mobilumas. Ši programa svarbi ne tik Lietuvos kultūros politikai, bet ir Lietuvos įvaizdžio 

kūrimui. Jos tobulinimas bei meno rezidencijų modulio įgyvendinimo problemų mažinimas turėtų 

įtakos ir šalies tarptautiniam įvaizdžiui. 
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SANTRAUKA

Menininkų mainų rezidencijų infrastruktūra apžvelgiama ir įvertinama platesniame Lietuvos kultū-

ros politikos įgyvendinimo kontekste. Lietuvos kultūros politikos įgyvendinimo aspektai gali būti ap-

žvelgti remiantis pagrindiniais viešosios politikos įgyvendinimo aspektais – organizacinės struktūros, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei finansų išteklių, prie pastarųjų prijungus kultūros politiką for-

muojančius veiksnius, būdingus Lietuvai. Taigi, kad būtų išskirti Lietuvos kultūros politikai būdingi 

jos vertinimo kriterijai, verta trumpai apžvelgti tam tikrus veiksnius, darančius įtaką šalies politikai 

šioje srityje. Vienas iš apžvalgos būdų būtų išanalizuoti Lietuvos situaciją remiantis pagrindinėmis 

kultūros politikos įgyvendinimo priemonėmis.

Egzistuojanti menininkų mainų rezidencijų infrastruktūra ir jos pobūdis – vienas iš veiklos efek-

tyvumo ir produktyvumo rodiklių. Tinkama organizacijos struktūra nėra vien tik priemonė užtikrinti 

pačios organizacijos ar menininkų grupės efektyvią veiklą, ji netiesiogiai kuria ir visuomenės sociali-

nę aplinką. Tad tinkamai suorganizuota menininkų mainų rezidencijų infrastruktūros veikla gali turėti 

įtakos tiek vidaus veiklos veiksmingumui, tiek visuomenės socialinei bei emocinei plėtrai.

Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijos yra vienas iš kultūros politikos elementų, jų finansavimo sis-

tema sietina su bendrąja kultūros srities finansavimo metodika. Finansavimas yra vienas pagrindinių 

veiksnių, formuojančių bei koreguojančių kultūros politikos įgyvendinimo veiksmus, nes nuo turimų 

finansinių šaltinių priklauso, kokioms sritims keltus uždavinius ir kokią jų dalį bus galima įgyven-

dinti. Kultūros sektoriaus finansiniai ištekliai priklauso nuo valstybės biudžeto skiriamos dalies šiai 

sričiai. Pastarąjį veiksnį gali lemti valstybės požiūris į analizuojamą meno kryptį ir supratimas, kaip 

ji turėtų būti remiama. 

Lietuva dalyvauja tarptautinėje Šiaurės ministrų tarybos koordinuojamoje Šiaurės ir Baltijos ša-

lių kultūrinėje mobilumo ir rezidencijų programoje, todėl Šiaurės šalių patirtis ir kultūros politikos 

teisinė bazė bei kultūros projektų finansavimo klausimų sprendimas gali padėti sprendžiant Lietuvai 

kylančias problemas palaikant meno rezidencijų kūrimąsi ir plėtojimąsi. 

Šioje studijoje nagrinėjama kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų situacija Lietuvoje, pateikiama 

menininkų mainų rezidencijų veiklą apibrėžiančių teisės aktų analizė, įvertinama 3 Šiaurės šalių 

(Suomijos, Danijos ir Švedijos) patirtis menininkų mainų rezidencijų veiklos srityje. Pateikiamos 

rekomendacijos dėl menininkų mainų rezidencijų plėtros Lietuvoje ir iškeliamos su tuo susijusios 

problemos.

Menininkų mainų rezidencijų Menininkų mainų rezidencijų 



 ³ Kultūros politikos modelių analizei daug dėmesio skyrė L. Vilkončius. Be abejo, ne visos jo įžvalgos atitinka nūdienos 
aktualijas ir turi būti vertinamos kritiškai. L. Vilkončius mano, kad kiekvienoje valstybėje egzistuoja tam tikras modelis arba 
jų junginys. Valstybė nebūtinai turi įtvirtinti konkretaus modelio egzistavimą, tačiau tai padarius kultūros politikos procesas 
tampa aiškesnis, nes nubrėžiamos valstybės vaidmens kultūros atžvilgiu ribos. Plačiau apie tai Vilkončius L., Kultūros po-
litiką lemia valstybės valdžios apsisprendimas // Žalpys E. (sud.) Meno aritmetika. Pirmoji knyga, Tyto Alba: Vilnius, 2004, 
tampa aiškesnis, nes nubrėžiamos valstybės vaidmens kultūros atžvilgiu ribos. Plačiau apie tai Vilkončius L., Kultūros po-
litiką lemia valstybės valdžios apsisprendimas // Žalpys E. (sud.) Meno aritmetika. Pirmoji knyga, Tyto Alba: Vilnius, 2004, 
tampa aiškesnis, nes nubrėžiamos valstybės vaidmens kultūros atžvilgiu ribos. Plačiau apie tai Vilkončius L., Kultūros po-

p. 26.
4 A. Ladek. Kodėl nereikėtų stebėtis kultūros valdymu Lietuvoje? http://www.politika.lt/index.php?cid=9316&new_

id=1988742[žiūrėta 2012-12-02]
5 Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nesvarbu, koks kultūros politikos modelis vyrauja šalyje, ji visuomet atlieka 5 pagrindines 
funkcijas, t. y. savininko, saugotojo, patrono (tiesiogiai remdama kultūros objektus ir subjektus), skatintojo ir reguliuotojo. 
Šioms funkcijoms atlikti ir kultūros politikai įgyvendinti yra sukuriama tam tikra organizacinė-institucinė struktūra, t. y. 
funkcijas, t. y. savininko, saugotojo, patrono (tiesiogiai remdama kultūros objektus ir subjektus), skatintojo ir reguliuotojo. 
Šioms funkcijoms atlikti ir kultūros politikai įgyvendinti yra sukuriama tam tikra organizacinė-institucinė struktūra, t. y. 
funkcijas, t. y. savininko, saugotojo, patrono (tiesiogiai remdama kultūros objektus ir subjektus), skatintojo ir reguliuotojo. 

steigiamos įvairaus pobūdžio įstaigos (teatrai, bibliotekos, kultūros centrai ir t. t.) bei vykdomas jų finansavimas. Dalinis kul-
tūros projektų finansavimas taip pat yra viena iš kultūros politikos įgyvendinimo priemonių. Tokiu būdu privataus sektoriaus 
atstovai ir menininkai turi galimybę dalyvauti įgyvendinant kultūros politiką. Kita vertus, kultūros įgyvendinimo politikos 
priemonės gali būti ne tik skatinančios kultūros politikos įgyvendinimą, bet ir jį trukdančios, pvz., kultūros apmokestinimas. 
Kultūros politikos priemonės yra išskiriamos į trisskirtingas rūšis pagal savo pobūdį, t. y. ekonominės (kultūros finansavi-
mas ir apmokestinimas), teisinės politinės (kultūros reglamentavimas, skatinantis ar ribojantis tam tikrą kultūrinę veiklą) bei 
etinės ideologinės (valdžios požiūris į kultūrą bei jos vertinimas). Plačiau apie tai Vilkončius L., Lietuvos kultūros politika 
ir Lietuvos kultūros įstaigų administravimas // Šiuolaikinis kultūros įstaigų administravimas ir valdymas, Vilnius: Lietuvos 
etinės ideologinės (valdžios požiūris į kultūrą bei jos vertinimas). Plačiau apie tai Vilkončius L., Lietuvos kultūros politika 
ir Lietuvos kultūros įstaigų administravimas // Šiuolaikinis kultūros įstaigų administravimas ir valdymas, Vilnius: Lietuvos 
etinės ideologinės (valdžios požiūris į kultūrą bei jos vertinimas). Plačiau apie tai Vilkončius L., Lietuvos kultūros politika 

kultūros darbuotojų tobulinimo centras, 2007, p. 67–74. Kultūros politikos įgyvendinimas dalinai finansuojant programas ir 
projektus. Valstybinio audito ataskaita, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė: Vilnius, 2009, p. 5.

1. MENININKŲ MAINŲ REZIDENCIJOS LIETUVOS KULTŪROS POLITIKOS 
KONTEKSTE

1.1. Nacionalinės kultūros politikos įgyvendinimo veiksniai

Plataus ir įvairialypio reiškinio – tokio, kaip kultūros politika – sudedamosios dalies, o būtent me-

nininkų mainų rezidencijų infrastruktūros analizė, reikalauja išsamiau panagrinėti tiek Lietuvos, tiek 

Europos Sąjungos kultūros politikos gaires. Kultūros sąvokos sudėtingumą, taip pat pačios kultūros 

politikos problematiką nulėmė ne tik vertybių kaita, kultūros sferos išsiplėtimas, bet ir kultūros politi-

kos vieta bendrojoje politikoje skirtingose valstybėse. Todėl kiekviena valstybė pasirenka atitinkamą 

kultūros politikos vystymo kelią, atsižvelgdama į savo ekonominę bei politinę situaciją. Taip susi-

formuoja kultūros politikos modeliai, būdingi konkrečiai valstybei.3

Kultūros politikai Lietuvoje įtaką daro Lietuvos Respublikos Seimas, kuris yra atsakingas už kul-

tūros politikos įstatymų bazės formavimą; Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri sudaro veiklos 

programą, pagrindinius tikslus ir uždavinius kultūros srityje; Kultūros ministerija, kuriai tenka svar-

biausias vaidmuo kultūros srityje – kultūros politikos planavimas, koordinavimas, kontroliavimas, 

finansavimas ir vykdymas; apskritys, kurių vaidmuo sprendimų priėmimo procesuose bei kultūros 

valdyme, deja, silpnas; savivaldybės, kurios atsakingos už kultūros plėtojimą, vietinių kultūros insti-

tucijų finansavimą ir priežiūrą; nevyriausybinių organizacijų sektorius, kuris palaipsniui stiprėja, bei 

privatus sektorius, mažai įsitraukiantis į kultūros politikos formavimą.4 Taigi palankios kultūros po-

litikos formavimo gairės galimos tik esant glaudžiam valstybės administravimo institucijų bei visuo-

meninių organizacijų ir verslininkų bendradarbiavimui. Sėkmingą minėtų šalių bendradarbiavimą, 

formuojant kultūrinę politiką, lemtų tinkamo modelio pasirinkimas.5
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6 Lietuvos Respublikos kultūros politika yra jauna, nes jos pradžia sietina su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu, t. y. 
1990 metais. Nacionalinių institucijų tinklo, politinės kultūros ir tradicijos atžvilgiu Lietuvos Respubliką iš esmės buvo 
pradėta kurti po penkis dešimtmečius trukusios sovietinės okupacijos. Pirmiausia reikėjo įtvirtinti teisinę bazę, nustatyti 
kultūros politikos prioritetus ir nuostatas, kad vėliau būtų galima sėkmingai formuoti ir įgyvendinti politiką. Šio proceso 
pradėta kurti po penkis dešimtmečius trukusios sovietinės okupacijos. Pirmiausia reikėjo įtvirtinti teisinę bazę, nustatyti 
kultūros politikos prioritetus ir nuostatas, kad vėliau būtų galima sėkmingai formuoti ir įgyvendinti politiką. Šio proceso 
pradėta kurti po penkis dešimtmečius trukusios sovietinės okupacijos. Pirmiausia reikėjo įtvirtinti teisinę bazę, nustatyti 

sklandumas itin priklauso nuo organizacinės struktūros ir tarpusavio bendradarbiavimo, nes netinkama pastarųjų sąlygų 
sukurta aplinka gali vesti prie neefektyvaus kultūros politikos įgyvendinimo. Taigi Lietuvos nacionaliniai kultūros po-
litikos pagrindai pradėti formuoti 1990 m. gegužės 18–20 d. sušauktame pirmajame Lietuvos kultūros kongrese, kurio 
metu buvo numatyti bendri politikos valdymo aspektai. Tačiau Lietuvos kultūros politikos nuostatos, kuriose apibrėžti 
principai, tikslai bei uždaviniai, įtvirtinti tik 2001 m. – Lietuvos kultūros politikos formavimo procesas vyko palaips-
niui, nuolat sprendžiant iškylančias problemas: 2001 m. gegužės 14 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 542 „Dėl Lietuvos 
kultūros politikos nuostatų“, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=132646 > [žiūrėta 2012 10 11].
7 Lietuvos Respublikos Seimonutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, Lietuvos Respublikos Sei-
mas, 1994, < http://www.lrvk.lt/bylos/vyriausybes/po_1990_6_programa.pdf > [žiūrėta 2012-11-04].
8  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, < http://www.lrkm.lt/ > [žiūrėta 2012-10-30].
9   Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“, Lietuvos Respub-
likos Seimas, 2010, < http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=377620&p_query=&p_tr2= > [žiūrėta 
2012-11-04].

Kultūros politikos modelio sukūrimas buvo numatytas jau pirmosios nepriklausomos Lietuvos 

Vyriausybės programoje6, o 1994 m. Vyriausybės programoje vienas pagrindinių kultūros politikos 

uždavinių buvo „baigti kurti Lietuvos kultūros politikos modelį“.7 Tačiau kaip įrodė praktika, tai pa-

daryti nebuvo lengva, nes ir šiandien kultūros politikos modelis yra paieškų bei formavimo kelyje. 

Pagrindiniame dokumente, nustatančiame bendrąsias kultūros politikos veiklos nuostatas Lietuvoje 

bei numatančiame kultūros politikos kaitos kryptis – Kultūros politikos kaitos gairėse, kurios buvo 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2010-06-30 nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros 

politikos kaitos gairių patvirtinimo“8, dar kartą numatoma keisti ir naujai formuoti kultūros politikos 

modelį jį demokratizuojant.9

Šiuo dokumentu siekiama atnaujinti iki tol vykdytą kultūros politiką ir kultūros politikos modelį 

numatant kultūros politiką kaip prioritetinę valstybės remiamą sritį. Siekiant šio tikslo, dokumente 

įtvirtinta 10 Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių:

1) įtvirtinti kultūrą kaip strateginę valstybės raidos kryptį, teikiant prioritetą kultūros politikai;

2) reformuoti ir demokratizuoti kultūros valdymą, plėtojant kultūros savireguliaciją;

3) gerinti esamą kultūros sistemos finansavimą, užtikrinant kultūros sektoriaus uždirbtų pinigų 

grąžą kultūrai;

1) užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių aukšto lygio apsaugą, didinti Lietuvos kūrėjų intelek-

tinį kapitalą ir juo pagrįstą kūrybinių industrijų konkurencingumą;

2) ugdyti kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą;

3) formuoti bendrą integralios paveldo apsaugos politiką;

4) užtikrinti Lietuvos darnų vystymąsi, derinant paveldosaugos ir aplinkosaugos tikslus su urbanis-

tine plėtra ir erdviniu planavimu;
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10  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 
Seimas, 2010, < http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=377620&p_query=&p_tr2= > [žiūrėta 2012-11-01].
11  Rauktytė D., Lietuvos kultūros taryba – diskusijų verpetuose, 2012 < http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-09-20-lietuvos-
kulturos-taryba-diskusiju-verpetuose/88225 > [žiūrėta 2012-11-01].
12  Dėl egzistuojančio valstybinio kultūros politikos modelio valstybė atlieka penkis vaidmenis, t. y. kultūros savininko (kultūros 
objektai valstybės nuosavybė), saugotojo (ypatinga kultūros paveldo bei autorių teisių apsauga), patrono (valstybės ir savivaldy-
bių lėšos nuolat skiriamos ir kultūros poreikiams), skatintojo (kiek mažiau, nes visa atsakomybė už kultūros plėtrą tenka valsty-
bei) ir reguliuotojo (valstybė yra atsakinga už kultūros kūrimą, platinimą, tai savaime ir už reguliavimą). Valstybė remia kultūrą 
finansiškai (dotacijos, kreditai įvairioms kultūrinėms iniciatyvoms, premijos, apdovanojimai), o vieni pagrindinių tikslų kultūros 
nuostatose – kultūros finansavimo didinimas bei institucinės bazės stiprinimas. Plačiau apie tai Vilkončius L., Lietuvos kultūros 
politika ir Lietuvos kultūros įstaigų administravimas // Šiuolaikinis kultūros įstaigų administravimas ir valdymas, Vilnius: Lietu-
nuostatose – kultūros finansavimo didinimas bei institucinės bazės stiprinimas. Plačiau apie tai Vilkončius L., Lietuvos kultūros 
politika ir Lietuvos kultūros įstaigų administravimas // Šiuolaikinis kultūros įstaigų administravimas ir valdymas, Vilnius: Lietu-
nuostatose – kultūros finansavimo didinimas bei institucinės bazės stiprinimas. Plačiau apie tai Vilkončius L., Lietuvos kultūros 

vos kultūros darbuotojų tobulinimo centras, 2007, p. 68, 76–77.
13  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 
Seimas, 2010, < http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=377620&p_query=&p_tr2= > [žiūrėta 2012-11-04].

5) didinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje;

6) plėsti Lietuvos kultūrinę erdvę, vienijant Lietuvos atstovus pasaulyje;

7)  konceptualiai, kryptingai siekiant ilgalaikių tikslų, skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje.10

2012 m. rugsėjo 18 d. Seimas priėmė įstatymą dėl Lietuvos kultūros tarybos steigimo. Šios tarybos 

įsteigimu siekiama atskirti kultūros politikos formuotojus nuo jos administravimo, kultūros finan-

savimą perduodant Kultūros tarybai. Šis klausimas sulaukė labai daug prieštaringų kultūros veikėjų 

ir visuomenės nuomonių. Ne visi suinteresuotieji kultūra pritaria Kultūros tarybos steigimo idėjai ir 

teigia, kad tai nėra teisingas sprendimas, galintis išspręsti esamas problemas ir pakeisti situaciją. Yra 

abejojama narių delegavimo į tarybą efektyvumu, nes tokiu būdu nėra atstovaujama visiems regio-

nams, be to, teigiama, kad Tarybai yra suteikiama per daug įgaliojimų, ir pan.11

Taigi nueitas kultūros politikos formavimo kelias rodo, kad kultūros savireguliacijos mechanizmo 

įtvirtinimas bus ilgas ir sudėtinga procesas, kuris gali būti sprendžiamos tik gilių diskusijų su meno 

bendruomene ir kitais suinteresuotais asmenimis pagrindu bei atsižvelgiant į kitas kultūros politikos 

problemas ir jas sprendžiant.12

Dabartinės kultūros politikos sistemos keitimas yra Lietuvos kultūros politikos siekis, įtvirtintas 

Lietuvos kultūros politikos gairėse. Kultūros modelio keitimas ir institucinės sistemos demokratiza-

cija šiuo metu yra siektinas Lietuvos kultūros politikos interesas. Lietuvos kultūros politikos kaitos 

gairėse numatomos ir priemonės šiems tikslams pasiekti – pvz., Kultūros tarybos steigimas, tačiau 

tai nėra visapusiškai teigiamai vertinamas sprendimas, o kaitos gairėse vis dar išlieka valstybės kaip 

kultūros savininkės nuostata (gerinti esamą kultūros sistemos finansavimą, remti kūrybą ir kūrybin-

gumą ir pan.).13

Be šių institucinių pokyčių numatoma skatinti kūrybą ir kūrybiškumą bei užtikrinti autorių tei-

sių apsaugą. Iškeliama kūrybingumo sąvoka, kuri yra aiškiai neapibrėžta, tačiau nurodoma, kad tai 
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14  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas “Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“, Lietuvos Respub-
likos Seimas, 2010, < http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=377620&p_query=&p_tr2= > [žiūrėta 
2012-11-01].
15  Kultūra, kai nurodoma Kultūros politikos kaitos gairėse, turi būti prieinama visiems ir visur, t. y. būtina skatinti kultūros 
sklaidą ir prieinamumą visuose regionuose. Finansavimo klausimas ir valstybės įtakos kultūrai lygis yra vienos aktualiau-
sių problemų ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse. Tai nulemia valstybės pareiga išlaikyti savo nacionalinę tapatybę 
bei garantuoti tam tikrą kultūros lygį, kas užtikrina valstybės konkurencingumą lyginant su kitomis šalimis. Dėl šios 
priežasties Lietuvoje valstybė kišasi į kultūros raidą nepalikdama jos visiškai rinkos reguliacijai. Taip yra garantuojamas 
ne tik sostinių ir didžiausių miestų kultūrinis aktyvumas, bet ir regionų bei mažesnių miestelių patrauklumas. Pereinamas 
laikotarpis nuo SSRS Lietuvos regionams turėjo didelės neigiamos įtakos, dėl šios priežasties šiandien yra akcentuojama 
regionų plėtros politika.
Plačiau apie tai Mažeikis G., Kūrybos ir kultūros industrijos raida Lietuvos regionuose pereinamuoju laikotarpiu // Žalpys 
regionų plėtros politika.
Plačiau apie tai Mažeikis G., Kūrybos ir kultūros industrijos raida Lietuvos regionuose pereinamuoju laikotarpiu // Žalpys 
regionų plėtros politika.

E. (sud.) Meno aritmetika. Antroji knyga, Vilnius: Tyto Alba, 2007, p. 31–33. 
16  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“, Lietuvos Respub-
likos Seimas, 2010, < http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=377620&p_query=&p_tr2= > [žiūrėta 
2012-11-01].
17  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo 2012–2014 
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2011 < http://www.lrv.lt/Posed_medz/2011/
111026/23.pdf > [žiūrėta 2012-11-01].
18  Repšienė R., Šiuolaikinės Lietuvos kultūros vizijos: tarp politikos, medijų ir realybės // Repšienė R. (sud.) Medijos. Po-
111026/23.pdf > [žiūrėta 2012-11-01].

Repšienė R., Šiuolaikinės Lietuvos kultūros vizijos: tarp politikos, medijų ir realybės // Repšienė R. (sud.) Medijos. Po-
111026/23.pdf > [žiūrėta 2012-11-01].

litika. Vaizduotė., Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 65.
19  Pülzl H., Treib O., „Implementing Public Policy“, Handbook of Public Policy Analysis: theory, politics, and methods, 
Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2007, p. 101.

„vienas labiausiai vertintinų asmens gebėjimų“.14 Kultūrinių kompetencijų ir kūrybingumo ugdymas 

iškeliamas kaip vienas prioritetinių tikslų, o to pasiekti galima per švietimą, kultūros vadybininkų 

rengimą, jaunimo kultūros plėtojimą ir panašiai.15

Be to, pabrėžiama švietimo, savitos kultūros, bendradarbiavimo sklaidos ir puoselėjimo būtinybė 

regione ir netgi už jo ribų, t. y. tarp emigrantų. Lietuvos kultūrą skleisti ir puoselėti numatoma ne tik 

aprėpiant emigracijos tinklą, bet ir apskritai užsienyje.16

Lietuvos kultūros kaitos gairėms įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikė 2012–2014 

tarpinstitucinį veiklos planą, kuriame numatytos užduotys ir finansiniai ištekliai joms įgyvendinti.17

Kultūros politikos kaitos gairės yra numatytos, kultūra įvardijama kaip prioritetinė sritis, numatomi 

konkretūs pokyčiai. Kita vertus, kultūra yra įtraukiama į daugelį šalies strateginių dokumentų, ji yra 

viena iš sričių bendrame kontekste, kuri, pasak R. Repšienės, yra suprantama kaip „savaime egzis-

tuojanti visuomenės raiškos dalis“.18 Būtina pažymėti, kad valstybinės institucijos kultūros politiką 

įgyvendina keliais būdais. „ES politikų (ang. policies) įgyvendinimo analizės parodė, kad šalys turi 

skirtingus politikos „įgyvendinimo stilius“. Norint suprasti šalies įgyvendinimo logiką, reikia atlikti 

nacionalinius, regiono ir vietos tyrimus.19

Analizuojant teisinę kultūros politikos bazę Lietuvoje, pažymėtina, kad per dvidešimtmetį nuo ne-

priklausomybės atkūrimo kultūros srityje padaryta didelė pažanga ir teisinis šios srities reguliavimas 

pakankamai išplėtotas. Bendrąja prasme apžvelgus teisės aktų pobūdį ir paskirtį, būtų galima išskirti 

dvi jų plotmes, iš kurių viena nukreipta į visą visuomenę, o kita – į tam tikrą tikslinę socialinę grupę 
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20  2001 m. gegužės 14 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 542, „Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų“, < http://www3.lrs.
lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=132646 > [žiūrėta 2012 10 13].
Pastarieji principai buvo suformuoti atsižvelgiant į pasaulyje vykstančius įvykius ir vyraujančias tendencijas: po Antrojo pa-
saulinio karo prasidėjusi demokratijos principų diegimo į valstybės valdymą banga lėmė tai, kad po nepriklausomybės atkūrimo 
valstybėms tapo itin svarbu išsaugoti kultūros tapatumą, atsirado poreikis jungtis į tarptautines organizacijas (EB ir pan.). Tad 
Lietuva šiuo atveju neatsilieka nuo kitų valstybių ir pasirenka atitinkamą valdymo būdą, išskirdama minėtus principus. Taigi 
išryškėja dar keletas Lietuvos kultūros politikos įgyvendinimui būtinų aspektų – organizuoti tinkamą kultūros tinklo sąran-
gą, vystyti subjektų santykius, jų bendradarbiavimą bei jungtis į tarptautines organizacijas. Beje, šiuo metu viena svarbiausių 
tarptautinių organizacijų formuojant Lietuvos politiką – Europos Sąjunga. Žinant tai, kad įstojimas į tarptautines organizacijas 
gą, vystyti subjektų santykius, jų bendradarbiavimą bei jungtis į tarptautines organizacijas. Beje, šiuo metu viena svarbiausių 
tarptautinių organizacijų formuojant Lietuvos politiką – Europos Sąjunga. Žinant tai, kad įstojimas į tarptautines organizacijas 
gą, vystyti subjektų santykius, jų bendradarbiavimą bei jungtis į tarptautines organizacijas. Beje, šiuo metu viena svarbiausių 

– tai tam tikras įsipareigojimas, įsiliejimas į jų aplinką prisiimant atitinkamų reikalavimų vykdymą siekiant bendrųjų tikslų, šiuo 
atveju iškyla dar vienas politikos įgyvendinimo veiksnys – ES įtaka Lietuvos kultūros politikai.

(šio darbo atveju – į meno kūrėjus) ar kitus viešojo administravimo subjektus. Pirmoji teisės aktų 

grupė gali būti pavadinta bendrąja kultūros politikos formavimo grupe. Pastarajai priklausytų LR 

Konstitucija, tarptautinės sutartys, LR Vyriausybės įstatymas, LR viešojo administravimo įstatymas, 

LR Seimo priimti teisės aktai, LR Prezidento dekretai, LR kultūros ministerijos nuostatai, jos veiklos 

planai (apimant tas programas, kurios nukreiptos bendrai į visuomenės gerovės stiprinimą) ir bendro-

sios kultūros politikos gairės bei nuostatai. Į šią grupę įeina visi teisės dokumentai, kurie apibrėžia 

kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo prioritetus, tikslus, uždavinius bei nuostatus. O antra-

jai specifinių teisės aktų grupei galima priskirti LR kultūros ministerijos strateginius veiklos planus 

bei teisės aktus, nukreiptus į fizinius ir juridinius asmenis, kurie veikia kultūros srityje. Šioje vietoje 

išskirtinas LR meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų įstatymas, Meno kūrėjų socialinės apsaugos 

programa, LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, LR nacionalinių kultūros ir meno premijų 

skyrimo nuostatai ir kt. Būtina akcentuoti tai, kad Kultūros ministerijos veiklos planai šioje teisės 

aktų grupėje taip pat yra išskirti, nes jie apima ir tam tikras socialines grupes ar viešojo administravi-

mo subjektus, pavyzdžiui: bibliotekas, muziejus, galerijas ir pan. Dėl to Kultūros ministerijos veiklos 

planai yra paminėti tiek šioje teisės aktų grupėje, tiek ir pirmoje. 

Dar vienas pažymėtinas aspektas politiniu-teisiniu požiūriu yra tas, kad suformavus Lietuvos kul-

tūros politikos pagrindus, jos nuostatas, šios srities formavimas bei įgyvendinimas numatomas re-

miantis keturiais principais: demokratiškumo, tapatumo, decentralizacijos bei atvirumo.20

Ir, galiausiai, paskutinis kultūros įgyvendinimo priemonių lygmuo – ekonominis. Lietuvos kultū-

ros politikos formavimui ir įgyvendinimui reikalingi finansiniai ištekliai rengiamoms programoms 

vykdyti. Finansavimas teikiamas valstybės valdymo sritims iš valstybės biudžeto. Tad šiuo atveju itin 

svarbu, kokia dalis valstybės biudžeto bus patvirtinta šiai tiriamajai sričiai. Pakankamas finansavimas 

yra viena iš pagrindinių prielaidų tinkamam ir efektyviam kultūros politikos įgyvendinimui vykdyti. 

Nuo to, kiek finansinių išteklių valstybėje skiriama šiai sričiai, priklauso ir politinių sprendimų rezul-

tatyvumas, tai yra politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. 
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Šaltinis – sudaryta remiantis LR kultūros ministerijos institucinio tinko sąranga, http://www.lrkm.
lt/go.php/lit/MINISTERIJA [žiūrėta 2012 10 05].

1.2. Kultūros politikos sistema ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas bei jų santykis su kultūros ir 
meno rezidencijomis

Kultūros politikos įgyvendinimo proceso analizei svarbus ir kultūros politikos sistemos, t. y. ins-

titucinio tinklo nagrinėjimas. Organizacinės struktūros tinklas ir jo pobūdis – vienas iš institucijos 

veiklos efektyvumo ir produktyvumo rodiklių. Tinkama organizacijos struktūra nėra vien tik priemo-

nė užtikrinti efektyvią pačios organizacijos veiklą, ji taip pat netiesiogiai kuria visuomenės socialinę 

aplinką. „Struktūrų veikla reikšminga tuo, kad jos, kryptingai atliepdamos valstybės raidos strategi-

ją, padeda žmogui socializacijos procese jį supančioje aplinkoje rasti tai, kas jam yra arba gali būti 

reikšminga, kas padeda formuotis ne tik kaip mąstančiam piliečiui, bet ir jautriai, emocionaliai, kū-

rybingai, raiškiai individualybei.“21 Tad tinkamai suorganizuota institucinė sąranga gali turėti įtakos 

tiek vidaus veiklos veiksmingumui, tiek visuomenės socialinei bei emocinei plėtrai. Aišku, kiekviena 

valstybė turi savo supratimą apie kultūros politiką, kas atitinkamai lemia tam tikros institucinės są-

rangos formavimą. 

Lietuvos atveju, paprasčiausias būdas pateikti LR kultūros politikos tinklą, suskirstyti kultūros po-

litiką į tris įgyvendinimo lygius (žr. 1 pav.). 

21  Bieliauskienė R., „Kultūros strategija ir reali politika“, Ekonominės ir socialinės politikos studijos. Lietuvos ūkio transformacija 
1990–2005 metais: mokslinių straipsnių rinkinys (II), Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006, p. 262.

Pirmajam lygiui priklauso LR Seimas, kuris kaip įstatymų leidžiamoji institucija, turi įstatymų 

leidybos galią nustatytose srityse, tarp jų ir kultūros sferoje. Taip pat pirmajam lygiui priklauso ir 
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22  Kultūros ministerijos funkcijos, <http://www.lrkm.lt/go.php/lit/VEIKLOS_KRYPTYS/185> [žiūrėta 2012 10 05].

LR Vyriausybė, kuri sudaro visų valstybės valdymo veiklų programą. Antrajame kultūros politikos 

įgyvendinimo lygmenyje svarbiausias vaidmuo tenka LR kultūros ministerijai, kuri yra pagrindinė 

Lietuvos kultūros politikos formuotoja ir įgyvendintoja. Ministerija apima didelį funkcijų spektrą: 

kultūros politikos koordinavimą ir jos tąsą, jos teisinį, administracinį ir finansinį užtikrinimą, tarpins-

titucinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą, dalyvavimą ES kultūros politikos formavime ir kt.1 LR 

kultūros ministerijos veikla suskirstyta į šešiolika krypčių, kur vienai iš jų – „vizualiesiems menams“ 

– priklauso ir fotografijos sritis. Be abejo, formuojant kultūros politiką svarbūs ir prie ministerijos 

esantys departamentai, ir institucijos, kurios tiesiogiai pavaldžios ministerijai ir vykdo joms pavestas 

funkcijas. O žemiausias lygmuo kultūros politikos formavimo srityje – savivaldybės ir NVO sekto-

rius, kurie remiasi valstybės prioritetinėmis kryptimis ir viršesniais teisės aktais bei plėtoja (ir kartu 

padeda plėtoti Kultūros ministerijai) kultūros politiką.

Susipažinus su Lietuvos kultūros politikos institucine sąranga, būtina apibrėžti kultūros ir meno 

kūrėjų rezidencijų vietą šioje sistemoje. Visų pirma, ši sritis gali būti apžvelgta dviem lygiais – ant-

ruoju, t. y. kaip Kultūros ministerijos veiklos dalis, ir trečiuoju – kaip NVO sektoriaus veikėja.

Taigi NVO turi veiklos sąsają su valstybės valdžios institucijomis bei turi teisę plėtoti savo – me-

ninį – tinklą. Lietuvos meno kūrėjų asociaciją (toliau – LMKA), įkurtą 1995 m., sudaro Lietuvos 

architektų sąjunga, Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos dizainerių sąjunga, Lietuvos fotomenininkų 

sąjunga, Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos literatūros 

vertėjų sąjunga, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos tautodailės kūrėjų aso-

ciacija, Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija.1 Asociaci-

jos veikla nukreipta į meno kūrėjų ir jų organizacijų koordinavimą bei bendradarbiavimą Lietuvoje. 

„LMKA veiklą koordinuoja LMKA Taryba, kurioje kiekvienai meno kūrėjų organizacijai atstovauja 

tos organizacijos deleguotas narys.“22

Antruoju kultūros politikos įgyvendinimo lygmeniu išryškėja kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų 

Lietuvoje ir LR kultūros ministerijos tiesioginis ryšys: šis ryšys iš esmės grindžiamas dalyvavimu 

konkursuose, prašant finansinės paramos. Ekspertai vertina, skirti finansinę paramą ar jos neskirti. 

Ekspertų tinkamas ir nešališkas vertinimas yra itin svarbus: finansavimą turėtų gauti tie, kurie tinka-

mai pasirengę gautas lėšas panaudoti, taip pat įgyvendintų užsibrėžtus uždavinius, kurie turėtų realios 

naudos, išliekamąją vertę bei tolimesnio tęstinumo perspektyvas.
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LR kultūros ministerijoje įvairios tarybos yra „įsteigtos kaip kolegialios, patariamojo balso teisę tu-

rinčios, visuomeniniais pagrindais veikiančios, kurioms pavesta atlikti eksperto ir konsultanto funk-

cijas, kai sprendžiami, analizuojami įvairių kultūros sričių politikos formavimo ir įgyvendinimo klau-

simai.“23 Būtina paminėti, kad viena svarbiausių yra Lietuvos kultūros ir meno taryba, nes ji Kultūros 

ministerijai padeda formuoti kultūros politiką, analizuodama kultūros politikos aktualijas ir teikdama 

jai pasiūlymus. O kitos tarybos bei ekspertų komisijos padeda Kultūros ministerijai tik tam tikrose 

srityse (pvz., priklauso Kultūros ir meno tarybai ir Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso 

suteikimo tarybai). Pabrėžtina, kad meno kūrėjai, dalyvaujantys kultūros politikos formavimo pro-

cese, turi patariamąjį balsą, kas reiškia, kad galutinį sprendimą priima Kultūros ministerija, atsižvelg-

dama į meno kūrėjų rekomendacijas. Kita vertus, jie [meno kūrėjai] gali taip pat daryti įtaką kultūros 

politikos formavimo procesui ir veikti sprendimų priėmėją – Kultūros ministeriją. Taigi galima daryti 

išvadą, kad egzistuoja aiškus tarpusavio priklausomybės ryšys tarp šių kultūros politikos formuotojų: 

Kultūros ministerija priklausoma nuo specialistų, kurie yra savo sričių profesionalai, disponuojantys 

informacija apie realią padėtį ir galintys patarti priimant tam tikrus sprendimus; atitinkamai meno 

kūrėjų organizacijos, dalyvaudamos ministerijos kultūros politikos formavimo veikloje, atstovauja 

meno kūrėjų interesams ir siekia gerinti jų padėtį visuomenėje bei vystyti ir plėtoti atitinkamas meno 

sritis. Kaip pastebi Elona Lubytė, „šiandieną ne laisvas menininkas, kuratorius ar kritikas, o instituci-

ja, jos formuojamos vertybinės nuostatos tapo pagrindine įtvirtinimo socialinėje aplinkoje priemone 

/.../.“24 Kaip ir matome iš kultūros politikos sistemos, menininkai, bendradarbiaudami su Kultūros 

ministerija ir veikdami kaip meno kūrėjų organizacijų atstovai, per institucijos tarybas bei ekspertų 

komisijas prisideda prie Lietuvos kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo.

Taigi Kultūros ministerijos ir kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų Lietuvoje pagrindinė jungtis – 

meno kūrėjų organizacijų ir Kultūros ministerijos bendradarbiavimas. 

Be abejonės, Lietuvos atveju, turime kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo centrą – Kul-

tūros ministeriją. Kaip tarpinstitucinio tinklo centras Kultūros ministerija sąveikauja su skirtingo lyg-

mens institucijomis: tiek su viešojo valstybės valdymo institucijomis, tiek su NVO, tiek su privataus 

sektoriaus atstovais. 2001 m. apibrėžtose Kultūros politikos nuostatose bendradarbiavimo srityje yra 

išskirtas santykių palaikymas su užsienio valstybių kultūros sklaidos įstaigomis ir institucijomis bei 

su savivaldybėmis ir NVO sektoriumi. Tuo tarpu 2010 m. patvirtintose Lietuvos kultūros politikos 

23  Lietuvos meno kūrėjų asociacija, http://www.llvs.lt/?item=207&lang=lt. [žiūrėta 2012 10 14].
24  Ten pat.
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gairėse akcentuojamas ir bendradarbiavimo su kitais sektoriais, ypač su kitomis ministerijomis, švie-

timo, ūkio, aplinkos, urbanistikos, paveldo, finansų, socialinių reikalų bei tarptautinių santykių srity-

je, aspektas.

Be to, būtina aptarti viešojo ir privataus sektorių santykius ir jų bendradarbiavimo potencialą. Vie-

šojo sektoriaus ryšys su privačiuoju sektoriumi iš esmės priklauso nuo to, kokias sąlygas verslui 

suteikia valdžia: „pastarosios sprendimai veikia verslo aplinką, valstybinės institucijos specifinėmis 

formomis reguliuoja daugumą verslo krypčių ir šakų, taip lyg ir tapdamos verslo partneriais, realizuo-

jant įvairius projektus ir programas, verslininkai irgi puikiai supranta, kad bet kurio regiono politinis 

klimatas lemia ir ekonominį klimatą.“25 Tad bendradarbiavimas, neabejotinai, yra naudingas abiem 

šalims. 

Kultūros ministerija ir verslo sektorius gali bendradarbiauti keliais būdais remdamosi dviem part-

nerystės logikos tipais: „1) valdymo partnerystė (esminis tikslas – lėšų paskirstymas ir panaudojimas) 

– tai susidariusių galimybių (programos, projektai ir kt.) finansavimas; 2) plėtrą arba vietos identiteto 

išsaugojimą koordinuojanti partnerystė (orientuota į regiono gyvybingumo palaikymą, plėtotę bei 

rėmimą).“26 Lietuvos kultūros ministerijos atveju, vienas iš jų tarpusavio bendradarbiavimo būdų 

– verslo sektoriaus galimybė dalyvauti įgyvendinant Kultūros ministerijos programas ir projektus. 

Žvelgiant bendrąja prasme, pagrindiniai fondai – Kultūros rėmimo fondas ir Spaudos, radijo ir televi-

zijos, gavus kurių dalinį finansavimą galima įgyvendinti tam tikrą kultūros ar meno projektą. Pirma-

jam fondui „meno projekto paraišką gali teikti visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 

įregistruoti ir veikiantys juridiniai asmenys, išskyrus viešojo administravimo institucijas ir įstaigas“27, 

o Spaudos, radijo ir televizijos fondui „paraiškas gali teikti viešosios informacijos rengėjai – tran-

sliuotojai, leidyklos, kino, garso ar vaizdo studijos, informacijos, reklamos agentūros, redakcijos, in-

formacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai ar kiti asmenys, rengiantys ar pateikiantys 

skleisti viešąją informaciją (toliau vadinama – pareiškėjai).28 Tad matoma, kad yra sudarytos sąlygos 

verslo sektoriui dalyvauti įgyvendinant Kultūros ministerijos politiką – vykdyti laimėtą projektą tie-

siogiai prisidedant prie programoje iškeltų tikslų bei uždavinių.

25  2009 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P5-50-1-12 „Kultūros 
politikos įgyvendinimas dalinai finansuojant programas ir projektus“, www.vkontrole.lt/failas_senas.aspx?id=3336 [žiūrėta 
2012 10 13].
26  Lubytė E., „Meno įgyvendinimas Lietuvoje: naujoji vadyba ar būtinoji gintis?“, Meno aritmetika. Kultūros vadyba Lie-
tuvoje. Pirmoji knyga, Vilnius: Tyto alba, 2004, p. 142.
27  Jasaitis E., „Įvadas į viešąjį administravimą“, Viešasis administravimas: monografija, Kaunas: Technologija., 2003, p.11.
28  Pauliukevičiūtė A., „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė bei kultūros valdymas“, Viešoji politika ir administravimas 
32, 2010, p. 63. 
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29  Kultūros rėmimo fondo 2012 m. I etapo kultūros ir meno projektų teikimo gairės, http://www.krf.lt/teisine-informacija/ 
[žiūrėta 2012 10 12].
30  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1190 „Dėl Valstybės teikiamos dalinės finansinės 
paramos kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 
bendrųjų konkursų nuostatų“, http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=2E6412AC-065B-46B3-8B0E-
CBC6C79D778F [žiūrėta 2012 10 03].
31  Eling, K., The politics of cultural policy in France, New York: Palgrave Macmillan, 1999, p. xiv. 

1.3. Kultūros politikos finansavimo principai ir kultūros rinkos skatinimo būdai

Finansavimas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių bei koreguojančių kultūros politikos rai-

dą, nes nuo turimų finansinių šaltinių priklauso, kiek ir kokių sričių uždavinių bus galima įgyvendinti. 

Kultūros sektoriaus finansiniai ištekliai priklauso nuo valstybės biudžeto skiriamos dalies šiai sričiai. 

Pastarajam veiksniui įtakos gali turėti valstybės požiūris į analizuojamą meno kryptį ir supratimas, 

kaip ji turėtų būti remiama. Būtina pažymėti, kad kultūros ir meno kūrėjų rezidencijos yra vienas iš 

kultūros politikos elementų ir jų finansavimo sistema sietina su bendrąja kultūros srities finansavimo 

metodika.

Be abejonės, skirtingose šalyse skiriasi požiūris į kultūros ir meno rėmimą. Tuo įsitikinti leidžia ir 

trumpa Prancūzijos, Vokietijos bei JAV kultūros politikos atvejo analizė (Šiaurės šalių patirtis verti-

nama atskirame galimybių studijos skyriuje). Pirmuoju atveju, pasak Kim Eling, Prancūzijoje kultū-

ros politikos reikšmė nacionalinės valdžios suprantama siauriau nei kitose šalyse, kur tokia politika 

labiau vadinama „menų politika“. Toks pats požiūris vyrauja ir anglosaksiškose valstybėse. Prancū-

zų kultūros politika – viena iš nacionalinių misijų, kuri jau ilgą laiką remia menininkus ir kultūros 

institucijas.29 Taip pat ir „Vokietijoje finansavimas šioje srityje yra suprantamas kaip konstitucinė, 

kitaip tariant, įstatyminė atsakomybė“.30 Kitoks požiūris vyrauja JAV. Pasak Jim McGuigan, „val-

džios vaidmuo kultūros politikoje yra gan mažas“.31 Šalyje atsakinga lieka rinka ir jos mechanizmai, 

kurie atitinkamai formuoja paklausą ir pasiūlą. Tad galima daryti išvadą, kad kultūros finansavimo 

principai priklauso nuo šalies valdžios požiūrio į kultūros politiką bei pasirinkimo, kaip ji turėtų būti 

finansuojama.

Lietuvos atveju, apie kultūros politikos supratimą galima sužinoti išanalizavus keletą aspektų – 

Kultūros ministerijos veiklą, misiją bei šios srities finansavimo principus. Taigi vienas iš būdų išsi-

aiškinti, koks yra Lietuvos supratimas formuojant ir įgyvendinant kultūros politiką, – LR kultūros mi-

nisterijos deklaruojamos misijos analizė. Institucijos misija – „sudaryti sąlygas nacionalinės kultūros 

tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, 

kultūros vertybių apsaugai, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės grupių, tautinių bendrijų dvasines 
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32  Ahearne, J., French Cultural Policy Debates: a Reader. London: Routledge, 2002, p. 1.
33  McGuigan J., Rethinking cultural policy, England: Open university press, 2004, p. 18. 
34  LR kultūros ministerijos misija, < http://www.lrkm.lt/go.php/lit/VEIKLOS_KRYPTYS/185> [žiūrėta 2012 10 11].
35  Willnauer F., „Kultūros rėmimas“, Kultūros vadyba: profesionalaus meno teorija ir praktika, Vilnius: „Tyto alba“, 2004, 
p. 127
36  1990 m. liepos 30 d. LR biudžeto sandaros įstatymas Nr. 24-596 (aktuali redakcija nuo 2011-12-29), http://www3.lrs.
lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415917. [žiūrėta 2011 05 11]. 

ir materialines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.“32 Palyginus 

šią misiją su ministerijos veiklos kryptimis – autorių teisės, bibliotekos, vizualieji menai, etninė, 

regionų kultūra ir vaikų ir jaunimo kultūrinė edukacija, kinas, kultūros paveldo apsauga, literatūra ir 

leidyba, muziejai ir galerijos, muzika, skaitymo skatinimas, tarptautiniai ryšiai ir Europos integracija, 

teatras, visuomenės informavimo politika, kultūros rėmimo fondas, tautinės mažumos, Lietuvos kul-

tūros paveldo skaitmeninimo politika, matoma, kad Lietuvos kultūros politika suprantama platesne 

reikšme, apimančia daugiau nei tik „menų politiką“. Tad ir finansavimo pobūdis atitinkamai skirsto-

mas atsižvelgiant į kultūros politikos sąvokos suvokimą.

Be to, norint išsiaiškinti, koks kultūros politikos vaidmuo šalyje, būtų galima apžvelgti, kokia fi-

nansinė sistema yra Lietuvos kultūros srityje. Šalyje valstybinis finansavimas skirstomas į tiesioginį ir 

netiesioginį. Pirmuoju atveju tai reiškia, kad valstybė remia kultūrą ir meną iš savo turimų finansinių 

išteklių, nes „neabejotina, kad menas ir kultūra negalėtų gyvuoti be viešojo rėmimo, užtikrinančio „pa-

matinį“ piliečių „aprūpinimą“ kultūrinėmis vertybėmis ir įstaigomis.“33 Remiantis LR biudžeto sanda-

ros įstatymu34, „valstybės biudžeto asignavimų valdytojai yra biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, nu-

rodytų Seimo patvirtintame valstybės biudžete, vadovai (ministerijose – ministrai ar jų įgalioti asmenys 

ir kt.)“. Taigi Kultūros ministerija atsakinga už kultūros politikos formavimą ir įgyvendinimą, o jos 

biudžetą tvirtina LR Seimas. Kultūros ministerija finansuoja kultūros ir meno sritis pagal tuo metu pa-

tvirtintas programas, kurių šiuo metu yra dvidešimt aštuonios. 

Taip pat finansinė parama skiriama kultūros ir meno kūrėjų rezidencijoms Lietuvoje. Paramą skiria 

prie ministerijos esantis Kultūros rėmimo fondas, kurio lėšas sudaro: „1 procentas akcizo pajamų, gautų 

už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką, 10 procentų lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mo-

kesčio bei kitos teisėtai įgytos lėšos bei Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“, kuris remia pro-

jektus pagal 6 programas švietimo ir kultūros srityje, tarp jų – „kultūros, meno leidinių“ programą.35

Lietuvos menininkų rezidencijų projektai paramą gauna ir iš užsienio šalių organizacijų, kurios 

remia kultūrą. Pavyzdžiui, pagal Šiaurės šalių kultūros centro informaciją, 2011 metais Menininkų 

rezidencijų rėmimas Lietuvos pareiškėjams patvirtino finansavimą 2 projektams.36
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37  2007 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymas Nr. X-1260, http://www.krf.lt/files/krf_istaty-
mas.doc. [žiūrėta 2012 10 03].
38  Kultūrinė mobilumo programa 2012 metais, http://norden.lt/index.php?show_content_id=34&news_id=1640 [žiūrėta 
2012-12-02]. 
39  Struktūrinių fondų panaudojimas kultūros projektams, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/docu-
ments/cult/dv/esstudyusestructfundscultproj/esstudyusestructfundscultprojlt.pdf [žiūrėta 2012-12-02].
40  Kultūros ministerija siekia administruoti ES struktūrinių fondų lėšas http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/5804/kul-
turos_ministerija_siekia_administruoti_es_strukturiniu_fondu_lesas [žiūrėta 2012-12-02]

Svarbus kultūros finansavimo šaltinis yra ES struktūriniai fondai. Kultūra ES erdvėje vertinama 

kaip lygiavertė ekonomikai. Jai tenka paranki vieta – kultūra yra Europos projekto ekonominių ir 

politinių sferų sankirtoje. Kaip ir visuose ekonomikos sektoriuose, kultūros sektoriuje sukuriama 

gerovė, be to, kultūra padeda ugdyti kūrybiškumą, užtikrinti socialinę įtrauktį ir geresnį išsilavinimą. 

Kultūra taip pat yra veiksminga priemonė skleisti vertybes ir remti viešojo intereso tikslus, kurie api-

ma daugiau nei vien gerovės kūrimą.37 Paradoksalu, tačiau Lietuvoje kultūrininkai nėra vertinami. 

Kultūros atstovai ne patys administruoja kultūrai skirtas lėšas, o jas gauna per tarpininkus: per kitas 

ministerijas ar savivaldybes. Kultūros specialistai tikina, kad šiuos darbus būtų galima atlikti daug 

sparčiau tinkamai koordinuojant Europos struktūrinių fondų lėšas.38 Toks „savotiškas“ lėšų adminis-

travimo pavyzdys, dar kartą įrodo, kad kultūros srityje nenueita toliau nei skambios deklaracijos apie 

kultūros puoselėjimą. Todėl tikslinga, kad ir dar  kartą Kultūros ministerija aktyviai keltų klausimą 

dėl teisės jai suteikimo administruoti ES struktūrinius fondus, siekiant užtikrinti, kad pinigai būtų 

skirstomi pagal poreikį, siekiant kuo efektyvesnio jų įsisavinimo ir išvengiant vykdomų veiklų dub-

liavimo, kuris pasitaiko, kai kultūros srities projektus administruoja kitos ministerijos. Kultūros ir 

meno kūrėjų rezidencijos gauna finansavimą iš anksčiau minėtųs šaltinių.

Nepaisant šitokių finansų panaudojimo keblumų, 2009 m. Kultūros ir Ekonomikos ministerijoms 

pavyko susitarti. Kūrybinė industrija buvo įtraukta į ES struktūrinių fondų panaudojimo strategiją 

2007–2013 m. Devyni meno inkubatorių projektai remiami iš ES struktūrinio fondo „Assistant 2“ 

lėšų. Jas administruoja Ekonomikos ministerija. Šios programos biudžetą sudaro apie 17 milijonų 

EUR.39 Tai vienas gražių kultūrininkų ir finansininkų bendradarbiavimo pavyzdžių, kurių tikimasi 

daugiau.

Žvelgiant kitu aspektu, pagal Franz Willnauer, finansinė parama gali būti ne tik valstybinė, bet ir 

privati. Pirmuoju atveju, autorius išskiria viešųjų institucijų paramą kultūros srityje, užčiuopdamas 

ir menininkų paramą bei įstatymus, reikalingus kultūros ir meno rinkai reguliuoti, o privačiame sek-

toriuje parama siejama su mecenavimu, rėmėjų draugijomis, įvairiais fondais bei įmonių parama.40

Wolfgang Benkert akcentuoja tai, kad „netiesioginė parama itin susijusi su menininkų ir kultūros 
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41  Kūrybinių industrijų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje įvadas 2010 – naujausias tyrimas, http://www.koperator.lt/
lt/209431/kik_industrijos/naujienos/kurybiniu-industriju-estijoje-latvijoje-ir-lietuvoje-ivadas-2010-naujausias-tyrimas, 
[žiūrėta 2012-12-02].
42  Willnauer F., „Kultūros rėmimas“, Kultūros vadyba: profesionalaus meno teorija ir praktika, Vilnius: „Tyto alba“, 
2004, p. 123–136.

įstaigų galimybėmis didinti nuosavą finansavimą; mat daugybės mokestinių lengvatų bazė – ne aukos 

ir panašios priemonės, bet tam tikros rinkos transakcijos, labiau privilegijuojamos nei kitos pajamų 

panaudojimo ar turto investavimo formos.“41 Manoma, kad netiesiogiai finansuojant galima reguliuo-

ti ir kultūros sektoriaus finansinę padėtį. 

Analizuojant Lietuvos atvejį, pagrindinis netiesioginis valstybės finansavimas vyksta remiantis 

įstatymais ir veikiančia mokesčių sistema. Šiuo atveju būtina išskirti pagrindinį įstatymą, kuris reg-

lamentuoja paramos teikimą tiek kultūros, tiek kitoms sritims – LR labdaros ir paramos įstatymą. 

Atskiros jo dalys reglamentuojamos ir kituose įstatymuose. Visų pirma, pagal LR gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 skirsnį (2012 m. redakcija), kiekvienas Lietuvos gyventojas turi 

teisę prašyti valstybės mokesčio administratoriaus pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio, mokėti-

no pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos Lietuvos vienetams pagal Labdaros ir paramos 

įstatymą.42  Tačiau itin svarbus yra kitas aspektas, t. y. pelno mokesčių sumažinimas, jei įmonė/įstaiga 

skiria labdarą. Remiantis Pelno mokesčio įstatymo 5 skyriaus 28 straipsnio pirma dalimi, „mokesčio 

mokėtojams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti labdarą 

ir paramą, iš pajamų leidžiama atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynaisiais pinigais, virši-

jančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskai-

tant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 

nustatyta tvarka skirtos labdarai ir paramai.“43 Taigi tai turėtų būti paskata verslo įmonėms remti tam 

tikras sritis sau mažinant pajamų mokestį. Todėl tikslinga kelti klausimą, kiek verslas linkęs pasinau-

doti šiomis įstatymo teikiamomis galimybėmis. Nagrinėjant statistinius duomenis (žr. 2 pav.), mato-

mas ženklus skirtos labdaros didėjimas 2006–2007 m. laikotarpiu, vėliau buvo stebimas skiriamos 

labdaros mažėjimas, o nuo 2009 m. tendencijos išlieka labai panašios. 

2 pav. Vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis (tūkst. litų)

Šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
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Vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dydis nuo 2006 m. iki 2010 m. su-

mažėjo nuo 54 iki 37,2 tūkst. litų.44

3 pav. Pagrindinės 2009 ir 2010 m. paramos teikimo sritys (procentais)

Šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Analogiškai pastebimas piniginių lėšų labdarai ir paramai nuo 2007 iki 2010 m. sumažėjimas (be 

abejo, tokį sumažėjimą lėmė objektyvūs procesai, visų pirma pasaulinė ekonominė krizė, skaudžiai 

atsiliepusi visai Lietuvos ekonomikai).

4 pav. Piniginių lėšų parama ir labdara 2005–2010 m.

Šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

43  Benkert W., „Kultūros finansavimas“, Kultūros vadyba: profesionalaus meno teorija ir praktika, Vilnius: „Tyto alba“, 
2004, p. 101.
44  2002 m. liepos 2 d. LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas Nr. IX-1007, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=414707 [žiūrėta 2012 10 05].
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Remdamiesi pateiktais duomenimis galime daryti išvadą, kad verslas nėra pakankamai suintere-

suotas skirti paramą. Ir didžioji paramos dalis tenka sporto sričiai. Tuo tarpu kitų sričių rėmimas yra 

labai menkai skatinamas. Viena iš pagrindinių paskatų – įstatymo nagrinėjimas ir svarstymas, ar ne-

reikėtų suteikti palankesnių sąlygų, skatinančių verslą paremti tam tikras nepelno sritis.

Dar vienas svarbus paramos kultūrai būdas – mecenavimas. Seimo nario M. Adomėno teigimu, 

„nors įstatymuose numatytos lengvatos paramą teikiančioms verslo įmonėms, kurios yra vienos di-

desnių ES, mecenavimo kultūra Lietuvoje, deja, neišsiplėtojo.“45 Tačiau šiandien galima pasidžiaugti 

tuo, kad 2011 m. spalio 26 d. Seime buvo įregistruotas Kultūros mecenavimo įstatymo projektas.

Be abejonės, verslo paramos ir mecenavimo kultūros sektoriui skatinimas per paramos įstatymus 

gali paskatinti meno rinkos vystymąsi. Lietuvos meno rinka dar nėra gerai išvystyta. Tad reikia ska-

tinti meno rinkos plėtrą. Gabrielę Žaidytę (2004) išskiria šias plėtros galimybes: didinti realizacijos 

mastą organizuojant parodas, dalyvaujant mugėse, steigti dukterines įmones, /.../ skatinti aukcionus.46

O kalbant apie kultūros politikos vystymą plačiau, šioje srityje tokie autoriai, kaip Jan Eric Lane, 

Mario D’Angelo ir Paul Vespérini, Gabrielė Žaidytė bei Elona Lubytė, išskiria tokius aspektus, kurie 

galėtų padėti plėtoti šią sritį: išteklių paskirstymas / perskirstymas, investicinė ir inovacinė veikla, 

kūrybinių industrijų plėtra.

Pirmuoju atveju, pasak Jan Erik Lane (2001), paskirstymo aspektas siejamas su prekių ir paslaugų 

pasiūlos reformavimu, perskirstymo – pajamų perskirstymo išmokų programoms pertvarkymu bei 

viešojo reguliavimo reformavimu.47

Žvelgiant kitu aspektu, pasak Gabrielės Žaidytės, „investavus kapitalą į meno rinką dėl meno kū-

rinių vertės stabilumo galima išvengti rizikos arba bent ją sumažinti, palyginti su kitomis kapitalo 

investavimo formomis.“ 48 Tad investavimas į meno rinką – tai, galima sakyti, nacionalinių vertybių 

užtikrinimas, tausojimas. Mario D’Angelo ir Paul Vespérini49 kultūros investiciją mato kaip „įrengi-

nių bei prietaisų atnaujinimą ar aprūpinimą, institucijų steigimą, paminklų saugojimą ir restauravimą, 

/.../ meninį mokymą, menininkų paramą ir kt.“ Šiuo aspektu autoriai išskiria platesnį supratimą apie 

investicijas, užčiuopdami ir žmoniškąjį faktorių, t. y. menininkų kūrybos sąlygų užtikrinimą. Dėl 

45  2001 m. gruodžio 20 d. LR pelno mokesčio įstatymas Nr. IX-675, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_
l?p_id=414049. [žiūrėta 2012 10 06].
46  2011 m. spalio 26 d. Seimo nario M. Adomėno pranešimas: „Ar Lietuvos kultūrai reikia mecenatų paramos?“, http://
www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=116952&p_k=1. [žiūrėta 2012 10 05].
47  Žaidytė G., „Kultūros ekonomikos ir finansavimo problemos“, Meno aritmetika. Kultūros vadyba Lietuvoje, 2004, p. 43. 
www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=116952&p_k=1. [žiūrėta 2012 10 05].

Žaidytė G., „Kultūros ekonomikos ir finansavimo problemos“, Meno aritmetika. Kultūros vadyba Lietuvoje, 2004, p. 43. 
www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=116952&p_k=1. [žiūrėta 2012 10 05].

48  Lane J. E., Viešasis sektorius: sąvokos, modeliai ir požiūriai, Vilnius: Margi raštai, 2001, p. 205.
49  Ž

Lane J. E., Viešasis sektorius: sąvokos, modeliai ir požiūriai, Vilnius: Margi raštai, 2001, p. 205.
Ž
Lane J. E., Viešasis sektorius: sąvokos, modeliai ir požiūriai, Vilnius: Margi raštai, 2001, p. 205.

aidytė G., „Kultūros ekonomikos ir finansavimo problemos“, Meno aritmetika. Kultūros vadyba Lietuvoje, 2004, p . 44. 
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inovacijų sklaidos, pasak Raymond Weber (2004), pastarosios gali būti „esminis ekonominio augi-

mo ir visuomenės gerovės sėkmės kriterijus“50, o V. Domarkas ir R. Juknevičienė, be to, sieja jas ir 

su ekonominiu stabilumu ir subalansuotu vystymusi, ir išskiria inovacijų viešajame administravime 

sėkmės rodiklius: „reikalinga politinė valia, laikas įgyvendinti institucines reformas, finansinių iš-

teklių lankstumas, tarpininkų palaikymas, investicijos į inovacinę veiklą, visų visuomenės sektorių 

palaikymas.“51 Taigi meno rinkos skatinimas inovacijų ir investavimo būdu gali išspręsti kai kurias 

rinkos problemas. O remiantis teiginiu, kad „tik meninės ir kultūrinės inovacijos sukuria įvairovę ir 

skatina vienovę“52, galima daryti išvadą, kad investicijų sklaida ne tik gali suaktyvinti meno rinką bei 

gerinti šalies ekonomiką, bet ir atlikti socialinį vaidmenį visuomenėje motyvuojant menininkus jų 

kūrybinėje veikloje.

Be to, svarbi ir kūrybinių industrijų plėtra, kur ši sritis, pasak Rūtos Pileckaitės, Lietuvoje yra 

laisva niša.53 „Kultūros politikos aspektai, kurie pastaruoju metu figūruoja valdžios politikos darbot-

varkėse, yra kūrybinių industrijų kaip dinamiško inovacijų šaltinio perspektyva, vystymasis naujoje 

rinkos ekonomikoje, meno ir kultūros vaidmuo darbo vietų kūrime, [...] atitinkamos lėšos menui pa-

remti, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybės šalies kultūros turto išsaugojimo 

[...] Anksčiau daugelio valstybių valdžios kultūros politika buvo nukreipta į meno plėtrą. Pastaruoju 

metu politikos dėmesys krypsta meno ekonominio potencialo ir kultūros sektoriaus link, tiksliau ta-

riant, kūrybos ekonomikos ir kultūros industrijos augimo srities link.“54

Iš išskirtų pastarųjų siūlymų daroma preliminari išvada, kad Lietuvos meno, o ypač esama kultūros 

ir meno kūrėjų rezidencijų, infrastruktūra tinkamai neišnaudoja savo galimybių, jai reikalinga pagal-

ba plėtros ir vystymosi atžvilgiu. Galimi keli būdai – valstybės arba / ir privataus sektoriaus tam tikri 

veiksmai. Kai kas turi būti išlaikoma, o kai kur gali būti kuriama niša, kuri pati vystytųsi ir vėliau 

keltų tiek kultūros sektoriaus, tiek valstybės ekonominę gerovę. 

Svarbu nuolat skirti dėmesį ir įstatymų tobulinimui bei kultūros rinkos ir verslo skatinimui šalyje. 

Lietuvoje teisinė aplinka dar turi trūkumų – Lietuvos Respublikos mecenavimo įstatymo projektas vis 

50  D’Angelo M., Vespérini P., Cultural policies in Europe: regions and cultural decentralisation, Spain: Council of Euro-
pe publishing, 2000, p. 35. 
51  Thom N., Ritz A., Viešoji vadyba. Inovaciniai viešojo sektoriaus valdymo metmenys: monografija, Vilnius: Lietuvos 
teisės universiteto leidyklos centras, 2004, p. 117. 
52  Domarkas V., Juknevičienė V., „Inovacijų vaidmuo viešojo administravimo organizacijų veikloje absorbcinio gebėji-
mo aspektu“, Viešoji politika ir administravimas 31, 2010, p. 78.
53  Weber  R., „Globalizacija ir demokratija: ar kultūros politikai reikia paradigmų kaitos?“, Kultūros politika: straipsnių 
rinktinė, Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 32.
54  Lubytė E. „Kultūros ir verslo ryšiai permainų fone“, Kultūros barai 2, p. 47. 
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dar svarstomas, tebesitęsia debatai. Kaip kultūros ministras Arūnas Gelūnas pastebėjo, „[...] išsakyti 

argumentai vis dėlto leidžia manyti, kad galbūt ir patobulinus Labdaros ir paramos įstatymą, galbūt į 

pavadinimą įrašius „ir mecenavimo“, esmingai pagerintų padėtį. [...] Vyriausybė dar aiškiai nepasisa-

kė, kokią versiją palaiko, bet yra gana rimtų argumentų, kad dabartinis Labdaros ir paramos įstatymas 

galėtų būti patobulintas iki to lygmens, kuris atitiktų lūkesčius ir naujo įstatymo rengėjų.“55

Apibendrinant galima pastebėti, kad LR labdaros ir paramos įstatymas koreguotinas, nes, remiantis 

statistiniais duomenimis, paramos lėšos pastaruoju metu sumažėjusios. Lietuvos statistikos departa-

mentas, remdamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento duomenimis, pra-

neša, kad 2010 m. Lietuvoje buvo gauta 322,7 mln. litų paramos, tai yra 4,7 procento daugiau nei 

2009 metais. Užsienio šalių juridiniai asmenys suteikė 69,5 mln. litų (21,6 proc.), Lietuvos juridiniai 

asmenys – 222,7 mln. litų (69 proc.), Lietuvos ir užsienio šalių anoniminiai teikėjai bei fiziniai asme-

nys – 30,4 mln. litų (9,4 proc.) paramos. Tai gali lemti ir Lietuvos kultūros ir meno rinkos silpnumą. 

Būtina pažymėti, kad Lietuvai įstojus į ES, gaunama finansinė parama ir iš struktūrinių fondų. Dar 

vienas aspektas, būtinas analizei – ES ir Lietuvos sąveika kultūros politikos įgyvendinimo srityje.

1.4. ES vaidmuo formuojant Lietuvos kultūros politiką: teisės aktų, projektų ir programų apžvalga

Šiandien neabejojama, kad tiek kultūros politika, tiek kitos sritys daugumoje valstybių tapo ne tik 

nacionaliniu, bet ir tarptautiniu rūpesčiu. Šiuo atveju svarbu išanalizuoti, ar ES turi įtakos Lietuvos 

kultūros politikai, koks bendradarbiavimas vyksta viršnacionaliniu lygmeniu šioje srityje. 

Pažymėtina, kad integracija į ES pastebima jau nuo Lietuvos Respublikos nepriklausomybės at-

kūrimo. Visų pirma derėtų pastebėti, kad jau 1991 m. Vyriausybės programoje buvo aiškiai dekla-

ruojamas jungimasis į tarptautines organizacijas, tarp jų ir į ES. Šis procesas lėmė valstybės valdymo 

sistemos pokyčius: „Lietuvos integracija į Europos Sąjungą pareikalavo daug ir įvairių institucinių 

veiksmų. Lietuva privalėjo peržiūrėti administravimo sistemą, politines, ekonomines, socialines ir 

kitas nuostatas, kad galėtų konkuruoti tiek ES viduje, tiek už jos ribų.“56 Visų pirma pasirašiusi sutartį 

dėl įstojimo į ES naujoji narė turėjo įvykdyti tam tikrus reikalavimus, kitaip vadinamus Kopenhagos 

kriterijais, kurie pabrėžė:57

55  Throsby D., The economics of cultural policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 7.
56  Inga Ramoškaitė. Kultūros mecenavimo įstatymas lieka Vyriausybės diskusijų objektu http://vz.lt/article/2012/8/27/
kulturos-mecenavimo-istatymas-lieka-vyriausybes-diskusiju-objektu#ixzz2BIWEkVbO [žiūrėta 2012 10 08].
57  „Lietuvių tauta: būklė ir raidos perspektyvos“, Strateginių studijų centras ir Pilietinės visuomenės institutas, Vilnius: 
Versus aureus, 2007, p. 349.
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- stabilios demokratinės teisinės valstybės institucijas, gerbiančias žmogaus ir mažumų teises; 

- funkcionuojančią rinkos ekonomiką, pajėgią atlaikyti konkurencinį spaudimą ir rinkos jėgas ES 

viduje;

- gebėjimą prisiimti narystės įsipareigojimus, siekti politinės, ekonominės ir pinigų sąjungos.

Stojimas į ES neabejotinai pakeitė Lietuvos gyvenimą ir įvedė nemažai pakeitimų tiek viešajame, 

tiek ir privačiame sektoriuose ir jų valdyme. Vytas Navickas (2007) išskyrė keletą aspektų, kurie iki 

2007 m. turėjo būti vykdomi: laisvo prekių judėjimo skatinimas, laisvas asmenų judėjimas, laisvė 

teikti paslaugas siekiant visiškai suderinti indėlių draudimo sistemą, investuotojų kompensavimo si-

stemos draudimą su EB direktyvomis, taip pat žemės ūkio, transporto, energetikos, aplinkos apsaugos 

srityse tam tikrų veiklų vykdymą pagal ES taisykles.58 Pastarieji reikalavimai bei valstybės valdymo 

sričių kaita parodė, kad Lietuva turi iš esmės keisti vidaus valdymo sistemą tam tikrose srityse, tad 

šiuo aspektu Lietuvos valstybė taikėsi prie ES. Be to, galima pastebėti, kad šiuo laikotarpiu ES po-

kyčiai buvo daugiausiai susiję su ekonominiais ir socialiniais klausimais, o kultūros sritis vis dėlto 

liko nuošalyje. 

Lietuvai prisitaikius prie ES pirminių reikalavimų, po truputį pradėta daugiau dėmesio kreipti ir 

į kultūros politiką. Tiesa, reikėtų atkreipti dėmesį, kad apie kultūros politiką pačioje ES užsiminta 

1992 m., įsigaliojus ES sutarčiai, kurios 128 straipsnyje deklaruojama, kad „Bendrija prisideda prie 

valstybių narių kultūrų klestėjimo, gerbdama jų nacionalinę ir regioninę įvairovę ir kartu iškeldama 

bendrą kultūros paveldą.“59 Šiandien ES supratimas apie kultūros politiką nesikeičia. Tai puikiai at-

sispindi Europos Parlamento leidinyje „Culture and education: practical guide“60, kur teigiama, kad 

visų pirma nacionalinės Vyriausybės atlieka didelį vaidmenį formuojant ir įgyvendinant kultūros po-

litiką61litiką61litiką . Pasak politikos analitikės Daphne Tepper, „Europos kultūros politika neturėtų būti suvokiama 

kaip nacionalinė kultūros politika, perkelta į Europos lygmenį. Europos kultūros politika turi būti 

sukomponuota iš dvidešimt septynių nacionalinių kultūros politikos programų. Jos neturi nagrinėti 

tų pačių problemų, o ES struktūros neturi tapti šalių narių valdžios institucijų pakaitalu. /.../ . Jos 

turi skatinti kultūros mobilumą, koordinuoti nacionalinius įstatymus, užtikrinti, kad nacionaliniam 

58  ES plėtra. http://www.euro.lt/lt/apie-lietuvos-naryste-europos-sajungoje/europos-sajunga/pletra/. [žiūrėta 2012 10 07].
59  Navickas V., „Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą raida“, Ekonominės ir socialinės politikos studi-
jos. Lietuva Europos Sąjungoje: laimėjimai ir problemos. Mokslinių straipsnių rinkinys (III), Vilnius: Vilniaus pedago-
ginis universitetas, 2007, p. 24–30.
60  Europos Sąjungos sutartis, http://eur-lex.europa.eu/lt/treaties/dat/11992M/word/11992M.doc [žiūrėta 2012 10 07].
61  Europos Parlamento leidinys „Culture and education: practical guide“, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etu-
des/divers/cult/2009/474472/IPOL-CULT_DV(2009)474472(PAR05)_EN.pdf [žiūrėta 2012 10 02].
62  Europos Parlamento leidinys „Culture and education: practical guide“, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etu-
des/divers/cult/2009/474472/IPOL-CULT_DV(2009)474472(PAR05)_EN.pdf [žiūrėta 2012 10 02]. 
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lygmeny priimami sprendimai nevaržytų Europos dimensijos.“62 Taigi galima daryti išvadą, kad, ES 

nuomone, kultūros politika yra kiekvienos šalies pasirinkimas, kaip kultūros politika turėtų plėtotis ir 

kokioje vietoje prioriteto atžvilgiu jai skiriama dėmesio. Todėl šioje srityje nesiekiama surasti bendrą 

tinkamiausią visoms valstybėms narėms vardiklį, o priešingai – siekiama, kad kiekvienoje valstybėje, 

atsižvelgiant į jos specifiką, būtų sukurtas jai tinkamiausias kultūros politikos modelis.

Susipažinus su ES pagrindine sutartimi, būtų galima apžvelgti kitus teisės aktus, susijusius su kul-

tūros politika. Iš ES Tarybos leidžiamų teisės aktų išskirtini šie:63

1994 m. birželio 21 d. ES Tarybos išvados dėl kultūros ir meno švietimo aspektų (Conclusions of 

the Council of 21 June 1994 on cultural and artistic aspects of education) (OL C 229, 1994 8 18, p. 

1–2).

1994 m. birželio 17 d. ES Tarybos išvados apie vaikus ir kultūrą (Council conclusions of 17 June 

1994 concerning children and culture) (OL C 235, 1994 8 23, p. 2–2). Kalbama apie vaikų kultūrinį 

ir meninį švietimą mokykloje.

1994 m. lapkričio 10 d. ES Tarybos išvados dėl Europos Bendrijos veiksmų remiant kultūrą (Con-

clusions of the Council of 10 November 1994 on the Commission communication concerning Euro-

pean Community action in support of culture) (OL C 348, 1994 12 9, p. 1–2). Aktualijos – kultūros 

politikos plėtra. Išskiriamas audiovizualinis menas.

2001 m. liepos 23 d. ES Tarybos rezoliucija dėl sąlygų profesionaliems menininkams keistis infor-

macija ir patirtimi ES plėtros kontekste (Council Resolution of 23 July 2001 on exchange of informa-

tion and experience concerning conditions for professional artists in the context of EU enlargement) 

(OL C 213, 2001 7 31, p. 9–10). Pabrėžiama menininkų darbo laisvės ir sąlygų svarba.

1991 m. birželio 7 d. ES Tarybos ir kultūros ministrų rezoliucija dėl meno administratorių praktikos 

(Resolution of the Council and the Ministers for Culture meeting within the Council of 7 June 1991 

on the training of arts administrators) (OL C 188, 1991 7 19, p. 1–2). Siekiama programų, susijusių 

su menininkų praktika (pavyzdžiui, ERASMUS), plėtros.

1992 m. lapkričio 12 d. kultūros ministrų išvados dėl ES Bendrijos kultūros veiklos gairių (Con-

clusions of the Ministers of Culture meeting within the Council of 12 November 1992 on guidelines 

for Community cultural action) (OL C 336, 1992 12 19, p. 1–2). Galima išskirti vieną diskutuojamą 

klausimą – menininkų kūrybos vystymąsi ir mainus regionuose.

63  Alperytė I., „Europos kultūrinio veiksmo“ užkulisiuose“, Kultūros barai 12, 2007, p. 15. 
64  ES galiojantys teisės aktai, http://eur-lex.europa.eu/lt/legis/latest/chap1640.htm [žiūrėta 2012 10 06].
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Labai svarbi 2007 m. priimta naujoji Europos kultūros darbotvarkė, suformavusi ES kultūros po-

litikos kryptis. Dokumente suformuluoti trys prioritetai:64

Kultūrų įvairovė ir dialogas;

Kūrybiškumo aktyvinimas, siekiant Lisabonos strategijoje numatyto augimo ir darbo vietų kūrimo 

tikslų;

Kultūra kaip esminis tarptautinių santykių elementas.

Prioritetai aiškiai nurodo Europos kultūros politikos kryptį – siekti kuo glaudesnio šalių bendradar-

biavimo, užtikrinat spartų integracijos procesą.

Kaip matome, šie teisės aktai daugiausia dėmesio skiria kultūriniam ir meniniam švietimui bei meni-

ninkų kūrybos sąlygų gerinimui. Jais tiesiog norima pasakyti, kokios turėtų būti svarbiausios politikos 

formavimo kryptys bendrąja prasme. Be to, peržvelgus teisės aktų aprašymus, kultūros ir meno kūrėjų 

rezidencijos nėra išskirtos. Šie ES Tarybos teisės aktai yra siūlymai, į ką turėtų būti atsižvelgiama for-

muojant kultūros politiką, nurodant svarbiausias tendencijas ES lygmeniu. Matoma, kad ES kultūros 

politikos teisinio pagrindo neturi: galima sakyti, kad yra išskirtas ES principas, nesikišti į nacionalinę 

kultūros politiką, ir toliau pateiktos tam tikros tendencijos, kurių valstybėms narėms rekomenduojama 

laikytis. Lietuvos atveju, Lina Balėnaitė, nevyriausybinių kultūros organizacijų asociacijos „Menora-

ma“ direktorė, taip pat tvirtina, kad „Europos Sąjunga nereglamentuoja kultūros politikos, todėl mūsų 

kultūros teisinis reglamentavimas nebuvo harmonizuotas su ES teisės aktais, taigi esminių pokyčių 

neįvyko /.../.“65 Iš pastarojo teiginio būtų galima daryti prielaidą, kad esant Lietuvos ir ES teisės aktų 

nesuderinamumui, gali nukentėti šalies narės politikos procesai, ypač jos įgyvendinimas. Be to, reikia 

nepamiršti, kad kultūros politiką reguliuoja ir kitos srities teisės aktai. Rūtos Prusevičienės (Lietuvos 

nacionalinės filharmonijos generalinės direktorės) nuomone, „Lietuva pernelyg skuba taikyti Europos 

Sąjungos direktyvas, jų neaptarusi ir nepasvėrusi. Tai ypač paveikė kultūros sritį. Pavyzdžiui, Viešųjų 

pirkimų įstatymo taikymas atlikėjų menui, vadinamasis atlikėjų pirkimas iš tiekėjo, atvedė prie ab-

surdiškų dalykų.“66 Tad pastebima, kad kultūros sritis teisinėje aplinkoje yra netobula – matomos ES 

teisės aktų Lietuvoje įgyvendinimo kai kuriais atvejais nesuderinamumas. Tokiu atveju natūraliai kyla 

noras kelti klausimą apie tai, kiek Kultūros ministerija konsultuojasi su ekspertais, žinančiais realią 

65  2007 m. gegužės 10 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui apie Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkę [KOM(2007) 242 
galutinis – Neskelbta Oficialiajame leidinyje], http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29019_lt.htm [žiūrėta 
2012-12-02].
66  Kultūros politikos kaitos gairės: iš taško A į tašką B, http://www.7md.lt/lt/laisvoji_tribuna/kulturos_politikos_kai-
tos_gaires_is_tasko_a_i_taska_b.html [žiūrėta 2012 10 08].
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padėtį, ir kiek yra įsiklausoma į tikruosius menininkų interesus.

Svarbu paminėti, kad ES kultūros politika formuojama ir įgyvendinama per programas ir iniciaty-

vas. Pažymėtina, kad Lietuvai įstojus į ES, valstybės „priimtiniausia veiklos forma ir visų ES masto 

kultūrinės iniciatyvos pagrindas – projektai“.67 Šiandien Lietuva „dalyvauja Europos Sąjungos kultū-

ros ir audiovizualinio sektoriaus rėmimo programose „Kultūra 2007“, „Europa piliečiams“, „Media 

2007“ ir „Media Mundus“. Dalyvavimą šiose programose koordinuoja 2008 m. Kultūros ministerijos 

įsteigta biudžetinė įstaiga Tarptautinių kultūros programų centras. 

Dalyvavimas projektuose atitikus reikalavimus yra pasirinktinas dalykas. Būtina pabrėžti, kad tei-

sės aktų nesuderinamumas gali lemti kultūros politikos įgyvendinimą, o programos ir projektai – kul-

tūros sektoriaus sklaidą. Neišvengiamai tenka grįžti prie to, kad Kultūros ministerija neadministruoja 

struktūrinių fondų, kas neretai suponuoja, jog kultūros ir meno veiklos yra dubliuojamos arba institu-

cijos tiesiog tarpusavyje tų veiklų nesuderina. Kadangi pastaruosiuose galima pasirinktinai dalyvauti 

ar ne, meno sklaida itin priklauso nuo pačių dalyvių iniciatyvos.

Šiuo metu Lietuvoje yra parengtas dokumentas „Lietuvos Europos Sąjungos politikos 2008–2013 

metų strateginės kryptys „Daugiau Europos Lietuvoje ir Lietuvos Europoje!“68, kuriame minima 

„Lietuvos ES politika“. Šis dokumentas leidžia daryti preliminarią išvadą, kad Lietuva savo naciona-

linę politiką stengiasi derinti su ES politika, neišskiriant ir kultūros srities. R. Repšienė nurodo, kad 

Lietuvoje „perpus mažesnės kultūrai skiriamos lėšos negu kitose Europos šalyse, Europos Sąjungos 

nurodymu Lietuva sukūrė ir kitą svarbią strateginę studiją – tai Nacionalinė reformų darbotvarkė 

2014–2020 m.69 “ Reformų darbotvarkę rengė Ūkio ministerija, siekdama šalinti Lietuvos ekonomi-

kos augimo kliūtis ir orientuodamasi į strategiją „Europa 2020“.

Apibendrinus galima pastebėti, kad kultūros sritis teisinėje aplinkoje yra nepakankamai regla-

mentuota ir subalansuota – kalbant ES ir Lietuvos santykių lygmeniu (kita vertus, ES faktiškai į 

nacionalinės kultūros politikos sritį nesikiša). Be to, ES gali daryti įtaką keliais būdais: teisės aktų 

nesuderinamumas gali lemti kultūros politikos įgyvendinimą, o programos ir projektai – kultūros 

sektoriaus sklaidą. Be to, nors ES reglamentuoja, kad kultūros politikos formavimas ir įgyvendinimas 

yra nacionalinis pasirinkimas šiai sąjungai tik padedant skatinti nacionalinę kultūros politiką, tačiau 

pastebima, kad Lietuva turi įsipareigojimų ir reikalavimų ES lygmeniu, ji [ES] nurodo kurti naciona-

67  Tamošaitytė D., „Inventorizuokime kultūros politiką“, Kultūros barai 2, 2010, p. 41. 
68  Alperytė I., „Europos kultūrinio veiksmo“ užkulisiuose“, Kultūros barai 12, 2007, p. 33.
69 http://www.euro.lt/documents/Strategines%20kryptys.pdf [žiūrėta 2012 10 10]
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lines strategijas ir kt. Taigi negalima sakyti, kad Lietuvos kultūros politika yra vien tik nacionalinis 

interesas. O kultūros ir meno kūrėjų rezidencijos yra sudedamoji kultūros politikos dalis, kuri nėra 

išskirta ES kaip itin svarbi meno šaka viršnacionaliniu lygmeniu.

Menininkų rezidencijos vaidiną svarbų vaidmenį atskirų kūrėjų gyvenime. V. Liutkus, pastebi, kad 

daugelis nūdienos Lietuvos menininkų karjerą pradėjo Europos menininkų rezidencijose arba daly-

vaudami jaunųjų menininkų mokymo programose.70 Taigi teisės aktai, užtikrinę laisvą meno žmonių 

judėjimą ES erdvėje, suteikia galimybes vaisingam bendradarbiavimui.

Tai, kad menininkų mainų ir jų rezidencijų steigimo svarba suvokiama ES mastais, rodo ES kul-

tūros plėtros planas 2011–2014 metams. Menininkų mainų programai, pradėtai 2007 m., Šiaurės 

ir Baltijos šalyse (Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Danijoje, Estijoje, Lietuvoje bei 

Latvijoje) 2011 m. skirta 1,6 milijono EUR, iš jų apie 375000 EUR skirti rezidencijų moduliui. Pro-

grama pateisino lūkesčius, todėl nutarta Mainų ir rezidencijų programą pratęsti iki 2014 m.71 Toks 

sprendimas leidžia tikėtis, kad rezidencijų kūrimo procesas nesustos, o Lietuvos kūrėjai, kaip ir kiti 

ES nariai, galės pasinaudoti taip reikalinga finansine parama.

1.5. Menininkų veiklos problemos pasauliniu lygmeniu ir meno kūrėjo sąvokos supratimas Lietuvoje

Europos Sąjungos lygmeniu išskiriamos pagrindinės, su meno kūrėjo statusu susijusios proble-

mos: „susiduriama su netipišku menininkų darbo metodų pobūdžiu bei atlikėjų profesijų netipiška 

ir rizikinga prigimtimi“, [...] manoma, kad paliekama per didelė laisvė rinkai sureguliuoti meno ir 

socialinius dalykus, [...] taip pat net ir patiems talentingiausiems menininkams nėra užtikrintas dar-

bas, nustatytas ir nekintantis atlygis, užtikrintos geros darbo sąlygos.“72 Be to, pagal UNESCO reko-

mendacijas, „autorių teisės ir gretutinės teisės tebėra nepakankamai ginamos daugelyje valstybių ir 

tai kelia milžiniškus nuostolius valstybėms ir patiems teisių turėtojams, [...] bei taip pat kaip ir ES, 

išskiriami rimti iššūkiai bei grėsmės menininkams dėl nepastovių socialinių ir ekonominių gyvenimo 

bei kūrybinio darbo sąlygų.“73 O kalbant konkrečiai Lietuvos atveju, dar būtų galima pridurti, kad 

70  Repšienė R., „Kūrybingos Lietuvos vizija, arba kaip kultūra laimės ieškojo“, Kultūros barai 5, 2001, p. 3–4.
71  V. Liutkus, Artists’ Mobility: the Lithuanian Example, http://www.ericarts.org/web/files/197/en/Case_Studies_on_
Mobility.pdf. [žiūrėta 2012-12-02].
72  Building a strong framework for artists’ mobility: five key principles http://ec.europa.eu/culture/our-policy-develop-
ment/documents/mobility-report.pdf [žiūrėta 2012-12-02].
73  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos „Dėl menininkų socialinio statuso“, http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0199+0+DOC+XML+V0//LT. [žiūrėta 2012 10 08].
74  Tarptautinė konferencija „UNESCO rekomendacijos dėl menininko statuso ir Florencijos sutarties įgyvendinimas 
Rytų ir Vidurio Europoje“, <http://unesco.lt/uploads/file/failai_VEIKLA/kultura/kulturu_ivairove/BAIGIAMOJI_%20-
DEKLARACIJA_Final_LT.pdf> [žiūrėta 2012 10 12].
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kultūros, poilsio bei religijos sričiai 2012 m. iš valstybės biudžeto skiriama 2,6 procento (be ES ir 

kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)74, tad matoma, kad šalyje iš tiesų itin mažas meno sričių 

finansavimas. Tuomet kokia paskata menininkui kurti? 

Žvelgiant pasauliniu mastu, meno kūrėjo teisėmis buvo pradėta domėtis ir jas įtvirtinti gana ne-

seniai: 1992 m. Kanada buvo pirmoji pasaulio valstybė, priėmusi nepriklausomų rangovų kolektyvi-

nių derybų teisių sistemą, pavadintą „Menininko veiklos statusu“ („Status of the Artist Atc“).75 „Šis 

naujas įstatymas yra pirmasis nacionalinės viešosios politikos bandymas spręsti Kanados menininkų 

ekonomines teises.“76 Dabar taip pat stengiamasi gerinti menininkų kūrybos sąlygas ES, UNESCO 

organizacijų bei nacionaliniu lygmeniu.

1996 m. rugpjūčio 15 d. LR Seimas priėmė „LR meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso 

įstatymą“, kuris „nustatė meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso suteikimo ir panaikinimo 

pagrindus ir tvarką.“77 Nagrinėjant pačią „meno kūrėjo“ sąvoką Lietuvos kultūros politikoje, tikslinga 

būtų išanalizuoti minėtame įstatyme nurodytus apibrėžimus (žr. 2 lentelę), nes taip galima apibūdinti 

supratimą apie meno kūrėją Lietuvoje ir nustatyti, ar jis keitėsi. Taigi „meno kūrėjo“ sąvokos suvoki-

mo kitimą galima stebėti lyginant įstatymo redakcijas.
2 lentelė. Meno kūrėjo apibrėžimo kaita LR meno kūrėjo ir meno kūrėjų 

organizacijų statuso įstatyme

 Metai        Įstatymo būsena                           Tiriamojo aspekto kaita Metai        Įstatymo būsena                           Tiriamojo aspekto kaita Metai        Įstatymo būsena                           Tiriamojo aspekto kaita

1996            Priimtas įstatymas               Meno kūrėjas – asmuo, kuriantis meno vertybes.1996            Priimtas įstatymas               Meno kūrėjas – asmuo, kuriantis meno vertybes.1996            Priimtas įstatymas               Meno kūrėjas – asmuo, kuriantis meno vertybes.

1998            Įstatymo redakcija               Meno kūrėjas – fizinis asmuo, kuriantis meno vertybes 1998            Įstatymo redakcija               Meno kūrėjas – fizinis asmuo, kuriantis meno vertybes 1998            Įstatymo redakcija               Meno kūrėjas – fizinis asmuo, kuriantis meno vertybes 
                                                             (meno kūrinius) ar (ir) meniškai atliekantis kūrinius.                                                             (meno kūrinius) ar (ir) meniškai atliekantis kūrinius.                                                             (meno kūrinius) ar (ir) meniškai atliekantis kūrinius.

2005            Įstatymo redakcija              Meno kūrėjas – meno kūrinius kuriantis, taip pat juos 2005            Įstatymo redakcija              Meno kūrėjas – meno kūrinius kuriantis, taip pat juos 2005            Įstatymo redakcija              Meno kūrėjas – meno kūrinius kuriantis, taip pat juos 
                                                             meniškai atliekantis, interpretuojantis ir taip jiems                                                              meniškai atliekantis, interpretuojantis ir taip jiems                                                              meniškai atliekantis, interpretuojantis ir taip jiems 
                                                             suteikiantis naują meninę vertę fizinis asmuo, kuriam yra                                                              suteikiantis naują meninę vertę fizinis asmuo, kuriam yra                                                              suteikiantis naują meninę vertę fizinis asmuo, kuriam yra 
                                                             suteiktas meno kūrėjo statusas.                                                             suteiktas meno kūrėjo statusas.                                                             suteiktas meno kūrėjo statusas.

2011           Įstatymo redakcija              Meno kūrėjas – meno kūrinius kuriantis, juos savitai 2011           Įstatymo redakcija              Meno kūrėjas – meno kūrinius kuriantis, juos savitai 2011           Įstatymo redakcija              Meno kūrėjas – meno kūrinius kuriantis, juos savitai 
                                                              atliekantis fizinis asmuo, kuriam už tai yra suteikiamas meno                                                               atliekantis fizinis asmuo, kuriam už tai yra suteikiamas meno                                                               atliekantis fizinis asmuo, kuriam už tai yra suteikiamas meno 
                                                              kūrėjo statusas.                                                              kūrėjo statusas.                                                              kūrėjo statusas.

Šaltinis – sudaryta remiantis www.infolex.lt pateikiama informacija [žiūrėta 2012 10 12].

75  2012 m. valstybės biudžetas, paskirstytas pagal veiklos kryptis, < http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/veiklos_kryptys_
biudzetas/2012_biudzetas/Valstybes_islaidos_2012_tarnautojai_galutinis.pdf> [žiūrėta 2012 10 08].
76  Collective bargaining for independent contractors: is the status of the artist act a model For other industrial sectors?  http://
www.capprt-tcrpap.gc.ca/eic/site/capprt-tcrpap.nsf/vwapj/Doc-elizabethmacpherson_eng.pdf/$file/Doc-elizabethmacpher-
son_eng.pdf [žiūrėta 2012 10 13].
77  Cliche, D. Status of the Artist or of Arts Organizations?: A Brief Discussion on the Canadian Status of the Artist Act. Ca-
nadian Journal of Communication, <http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/939/845> [žiūrėta 2012 10 14].
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Kaip matoma iš „meno kūrėjo“ apibrėžimo kaitos, pastaroji sąvoka pradžioje buvo plati – me-

nininkas – tai žmogus „kuriantis meno vertybes“. Vėliau sąvoka tapo siauresnė, t. y. nuo 2005 m. 

redakcijos Lietuvos meno kūrėjas pripažįstamas tuo atveju, jei turi meno kūrėjo statusą. Apžvelgus 

apibrėžimus 2005 m. ir 2011 m. įstatymo redakcijose, kyla probleminis klausimas – ar kiti meninin-

kai, kurie neturi meno kūrėjo statuso, negali vadintis meno kūrėjais? Šią dilemą taip pat užčiuopia ir 

šiandienos LR kultūros ministras Arūnas Gėlūnas, kuris teigia, kad „nors Lietuvos Respublikos meno 

kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų įstatymas paskelbtas 1996 m., yra nemažai puikių, tarptautinių 

premijų pelniusių menininkų, kurie nepriklauso jokiai kūrybinei organizacijai, kurie iki šiol neturi 

menininko statuso.“78 Apskritai, analizuojant „menininko“ sąvoką, „pati žodžio sandara nurodo, kad 

menininkas – tai žmogus, užsiimantis menu /.../, o „meno kūrėjo“ terminas akcentuoja patį „buvimo 

mene“ procesą“.79 Tad šiandienos meno kūrėjo apibrėžimas teisiniu požiūriu yra siejamas su jo meni-

ne veikla, o jo pripažinimui būtinas meno kūrėjo statuso įgijimas. 

1.6. Menininkų mainų rezidencijų ir Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimo perspektyvos

Menininkų mainai, kaip priemonė, skatinanti kultūros plėtrą, apima ne tik tarptautinį bendradar-

biavimą. Paradoksas, tačiau nūdienos globaliame pasaulyje vis lengviau tampa pasiekti svečios šalies 

menininkus, o ne kolegas, gyvenančius kaimynystėje toje pačioje šalyje. Todėl, siekiant užtikrinti 

deramą kultūros plėtrą, reikia skirti dėmesio ir vietiniam kultūrininkų ryšių stiprinimui.

Menininkų mainai ir rezidencijos yra vertinamos kaip priemonės, padėsiančios skatinti kultūrą 

provincijoje. Tokios veiklos gairės nurodomos Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakyme „Dėl 

Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“. Jame nurodoma, kad siekiant 

skatinti regionines kultūros iniciatyvas ir kūrybinę raišką, didinant socialinį ir kultūrinį kapitalą regio-

nuose, plėtojant bendruomeniškumą, pilietiškumą bei socialinę sanglaudą, reikia sudaryti regionuo-

se vienodas sąlygas žmogui ir įvairioms visuomenės grupėms dalyvauti kultūrinėje veikloje, ugdyti 

kultūrinį ir socialinį kapitalą, plėtojant kultūrinės savasties gyvybingumą, kultūros formų naujumą ir 

įvairovę, reikia parengti jaunų kultūros specialistų rezidencijos finansavimo tvarką.80 Tokia nuostata 

78  1996 m. rugpjūčio 15 d. LR meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymas Nr. I-1494. http://www3.lrs.
lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=30615. [žiūrėta 2012 10 14].
79  Armonaitė L., „Kultūros ministro postas – taip pat kūryba“, Muzikos barai 7–8, 2010, p. 2. 
Krukauskienė E. ir kt., Menininkas ir valstybė: socialinis psichologinis aspektas. Kolektyvinė monografija, Vilnius: 
Eugrimas, 2003, 99–105.
80  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d įsakymas „Dėl Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų 
programos patvirtinimo“, http://www.llkc.lt/index.php?690558532 [žiūrėta 2012-12-03].
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byloja, kad Kultūros ministerija ilgalaikėje perspektyvoje sieks sudaryti kuo palankesnes sąlygas 

dirbti ir kurti ne tik centrų, bet ir periferijos kultūrininkams. Tame pačiame įsakyme dėmesys skiria-

mas ir menininkų rezidencijų infrastruktūros tyrimams. Įsakyme nurodoma, kad siekiant skatinti tarp-

tautinį, tarpregioninį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sudarant sąlygas panaudoti kultūros procesus 

šalies ekonominei ir socialinei pažangai, sudaryti sąlygas kultūros srityje veikiančių asmenų tarptau-

tiniam ir tarpregioniniam mobilumui, stiprinti Lietuvos regionuose veikiančių kultūros operatorių ir 

lietuvių bendruomenių užsienyje sąveiką, reikia atlikti menininkų mainų rezidencijų infrastruktūros 

galimybių studiją.81

Svarbus pastebėti, kad menininkų rezidencijų kūrimo procese savivaldybės pačios rodo iniciatyvą 

ir imasi jas steigti. Pavyzdžiui, Šiaulių miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginiame veiklos 

plane atsirado vietos steigiamam Šiaulių menų inkubatoriui. Jis kuriamas buvusio Ch. Frenkelio fab-

riko teritorijoje. Projekto tikslas – pritaikyti valstybės saugomo industrinio paveldo objekto patalpas 

menų inkubatoriaus veiklai. Todėl bus rekonstruotos patalpos, kuriose planuojama įrengti kūrybines 

dirbtuves-rezidencijas, rengti parodas, koncertus, spektaklius, kino peržiūras ir kt. Projektas įtrauktas 

į 2012–2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės Investicijų programą.82 Šis pavyzdys byloja, kad meni-

ninkų mobilumo idėjos atranda vis didesnį atgarsį Lietuvoje.

81  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d įsakymas „Dėl Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų 
programos patvirtinimo“ http://www.llkc.lt/index.php?690558532 [žiūrėta 2012-12-03].
82  Šiaulių miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano 2012 metų 02 programos aprašymas, http://
programos patvirtinimo“ http://www.llkc.lt/index.php?690558532 [žiūrėta 2012-12-03].

Šiaulių miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano 2012 metų 02 programos aprašymas, http://
programos patvirtinimo“ http://www.llkc.lt/index.php?690558532 [žiūrėta 2012-12-03].

web.siauliai.lt/taktaifs/v/2012/06DEA352-3C57-4F2B-A3A7-DCAED5340E98.doc [žiūrėta 2012-12-03].
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2. MENININKŲ MAINŲ REZIDENCIJŲ INFRASTRUKTŪRA

2.1. Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų infrastruktūra: esamos padėties įvertinimas

Prieš pradedant gilintis į menininkų mainų rezidencijų infrastruktūrą, pirmiausiai derėtų apsibrėžti 

pagrindines sąvokas. Tai menininkų rezidencija (toliau – rezidencija) – vieta, kurioje yra sudarytos 

sąlygos menininkui laikinai apsigyventi ir kurti.1 Kultūros ir meno kūrėjų rezidencija (toliau – re-

zidencija) – gyvenamasis ir kūrybinis plotas, kuriame kultūros ir meno kūrėjai tam tikrą laiką gali 

užsiimti kūryba, susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiauti su kitais kultūros ir meno 

kūrėjais bei vietos bendruomene.2

Infrastruktūra – (lot. infra „apačioje, tarp“) – bendrąja prasme, tarpusavyje susijusių struktūri-

nių elementų visuma, įgalinanti ar palaikanti visą struktūrą bei jos funkcionavimą.3 Infrastruktūra 

turi būti tinkamai vystoma tam, kad galėtų tenkinti tiek vietos gyventojų, tiek lankytojų poreikius. 

Infrastruktūros paslaugas teikia viešasis sektorius. Infrastruktūra taip pat gali būti apibrėžta kaip pa-

grindinės fizinės ar organizacinės struktūros funkcionavimui reikalingos visuomenės ar įmonių ope-

racijos.4 Pateikiant kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų esamos padėties įvertinimą, vertėtų atkreipti 

dėmesį į objektyvias aplinkybes, neišvengiamai turinčias įtakos tokio pobūdžio tyrimams. Pirmiausia 

paminėtina tai, kad menininkų mainų rezidencijų sąvadas kol kas neegzistuoja, o apskaita dar tik pra-

dedama vykdyti. Kultūros ministerija žengia pirmuosius žingsnius spręsdama šį klausimą (galimybių 

studijos poreikis tik patvirtina siekį užpildyti duomenų trūkumą). Kita vertus, nereikia pamiršti, kad 

konkursas menininkų mainų rezidencijų paramai gauti organizuotas kol kas pirmas. Todėl puikiai su-

vokiamas ir gerai argumentuotas Kultūros ministerijos interesas ištirti esamą kultūros ir meno kūrėjų 

rezidencijų padėtį.

1  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d įsakymas „Dėl Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų 
programos patvirtinimo“ http://www.llkc.lt/index.php?690558532 [žiūrėta 2012-10-27].
2  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. balandžio 20 d įsakymas „Dėl Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų 
dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties, sąmatos ir ataskaitų formų patvirtinimo“, 
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=F5790D70-F5E5-4733-BB6F-EF878906F115 [žiūrėta 2012-
10-28].
3  Nacionalinė bendroji strategija: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo stra-
tegija konvergencijos tikslui įgyvendini. 2007 m. kovo 30 d.
4  Mokslinėje literatūroje yra išskirtos trys pagrindinės infrastruktūros kategorijos: materialinė infrastruktūra – apima 
telekomunikacijų, transporto, elektros energijos, vandens tiekimo bei nuotekų valymo įrengimus bei struktūras; privati 
infrastruktūra – susideda iš fizinių bei protinių žmogaus įgūdžių taip pat ir žmogaus verslumo (šia infrastruktūra galima 
nustatyti įgūdžių kiekį ir kokybę, kurie tiesiogiai prisideda prie ekonominės plėtros ir integracijos); organizacijų infras-
truktūra – apima vidaus ir išorės normas, taisykles, kurios yra nustatomos formalių ir neformalių organizacijų (pvz., tai 
gali būti teisinė sistema, galiojanti valstybėje).
Visos šios trys infrastruktūros kategorijos yra tarpusavyje susijusios ir papildo viena kitą. Kad būtų sukurta tinkama 
infrastruktūra, visų pirma turi tinkamai funkcionuoti kiekviena iš šių infrastruktūros kategorijų atskirai.
Plačiau apie tai Hirshhausen C. V. Modernizing Infrastructure in Transformation Economies: Paving the Way to Euro-
pean Enlargement, 2002, 16–17 p.
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Dažnai pasitaikantis reiškinys – elementarios informacijos apie rezidencijas stoka. Be abejo, patys 

menininkai, veikiantys rezidencijose, turi būti suinteresuoti kuo platesne informacijos sklaida. Tuo 

tarpu neretai sudėtinga ne tik surasti bent kiek detalesnius duomenis atviros prieigos šaltiniuose, bet ir 

susisiekti su pačiais menininkais. Esame labai dėkingi Kultūros ministerijos darbuotojoms, maloniai 

suteikusioms informaciją apie konkurse paramai gauti dalyvavusias kultūros ir meno kūrėjų reziden-

cijas.

Kartografiškai menininkų mainų rezidencijų išsidėstymas Lietuvoje atrodo taip:

1 žemėlapis. Menininkų mainų rezidencijų išsidėstymas Lietuvoje 
(remiantis kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų paraiškomis finansavimui, pateiktomis LR 

kultūros ministerijai 2012 m.)

Šaltinis – žemėlapis sudarytas autoriaus, remiantis Kultūros ministerijos duomenimis.
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Menininkų mainų rezidencijos telkiasi didmiesčiuose ir kurortinėse vietovėse (Baltijos pajūrio 

kurortuose bei Druskininkuose). Tai pirmiausia susiję su patrauklia gamtine aplinka, išvystytomis 

rekreacinėmis zonomis. Be to, čia palanki infrastruktūra: poilsio namai, perėję į privačią nuosavybę 

arba išlikę menininkų organizacijų žinioje ir po renovacijos tinkamai pritaikyti rezidencijų reikmėms. 

Taip pat natūralu, kad didieji miestai yra ir menų bei kultūrinės veiklos centrai. Paminėtini ir priva-

čios iniciatyvos atvejai (pavyzdžiui, Panevėžio ar Žeimių, pateikę paraišką dėl menininkų rezidencijų 

steigimo), kurie ateityje turi galimybę išsirutulioti į ilgalaikius projektus.

Savotiškos „baltos dėmės“ menininkų mainų rezidencijų žemėlapyje yra Šiaurės, Šiaurės Rytų, 

Rytų Lietuva ir Suvalkija. Šiuo atveju išsiskiria Šiaurės Lietuva, kurios lokacija labai patogi susisiekti 

su Rygos jūros ir oro uostais, per kuriuos eina Šiaurės šalių menininkų keliai. Panaši situacija ir Su-

valkijoje: greta esanti Lenkija su joje egzistuojančia menininkų mainų rezidencijų infrastruktūra ir 

Varšuvos oro uostas, patogus susisiekimo centras Lietuvos kūrėjams.

Lietuvos regionuose vietinei administracijai atsiveria perspektyvos plėtoti kol kas retą menininkų 

rezidencijų tinklą. Tokia veiklos šaka yra potencialiai patraukli gerinant regionų įvaizdį ir viena iš 

priemonių pritraukti daugiau turistų ar lankytojų. Taip pat menininkų mainų rezidencijų infrastruktū-

ros plėtra suteikia papildomas galimybes didinti finansines įplaukas į vietinių administracijų biudže-

tus.

Vertinant menininkų rezidencijų tinko plėtrą Lietuvos regionuose, omenyje pirmiausia reikėtų tu-

rėti geografines sąlygas – rezidencijos svarbios kaip tarptautinių menininkų mainų programų dalis. 

Kaip pavyzdį galima paminėti Šiaulius: geografinė miesto padėtis labai patogi Šiaurės šalių meninin-

kams, vykstantiems per Rygą. Be to, mieste gausu nebenaudojamų gamyklų, kurias galima paversti 

menininkams patraukliais kūrybinės industrijos centrais bei menininkų mainų rezidencijomis. Šiau-

rės Lietuvoje žengiami žingsniai šiam reikalui plėtoti – Šiaulių miesto savivaldybės 2012–2014 metų 

strateginiame veiklos plane įrašytas Šiaulių menų inkubatorius, formuojamas dabar nenaudojamo Ch. 

Frenkelio fabriko teritorijoje. Šio projekto tikslas – pritaikyti valstybės saugomo industrinio paveldo 

objekto patalpas menų inkubatoriaus veiklai, rekonstruotose patalpose planuojama įrengti kūrybines 

dirbtuves-rezidencijas, rengti parodas, koncertus, spektaklius, kino peržiūras ir kt. Projektas įtraukta 

į 2012–2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės Investicijų programą.5

Analogiškai situaciją galima vertinti Suvalkijos ar Rytų Lietuvos atveju. Paradoksalu, tačiau greta 

5  Šiaulių miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano 2012 metų 02 programos aprašymas, http://
web.siauliai.lt/taktaifs/v/2012/06DEA352-3C57-4F2B-A3A7-DCAED5340E98.doc [žiūrėta 2012-12-03].
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Vilniaus – Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose – kol kas trūksta tokių objektų bei analogiškos veiklos. 

Tolimesnei menininkų mainų rezidencijų infrastruktūros analizei buvo pasirinkti šie objektai:

Menininkų mainų 
rezidencijos pavadinimas

Nidos meno kolonija (priklauso 
Vilniaus dailės akademijai)

BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų 
centras

Kompozitorių sąjungos kūrybos 
ir poilsio namai Druskininkuose

Viešoji įstaiga Tekstilininkų ir 
dailininkų gildija

Viešoji įstaiga „Ramybės“ kultūros 
centras, vila „Ramybė“, viešoji įstai-
ga „Ramybės“ galerija

„Naujas miesto veidas“

BĮ Kražių M. K. Sarbievijaus kultū-
ros centras

Viešoji įstaiga „Ars Communis“ 
(Žeimių dvaro sodyba)

„Jurodis“

UAB „Užupio fenomenas“

Asociacija Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos Kauno skyrius

Viešoji įstaiga „Menų spaustuvė“

                  Veikla

Siekiama sukurti palankias sąlygas 
originaliems šiuolaikinio meno pro-
jektams įgyvendinti.

Taikomųjų, vizualiųjų menų atstovai, 
literatai, šiuolaikinio meno parodų 
kuratoriai, meno istorikai bei kritikai, 
meno edukatoriai rezidentūroje turi 
puikias galimybes įgyvendinti nori-
mus projektus, bendrauti bei keistis 
vertinga kūrybine patirtimi su kole-
gomis

Sudaromos sąlygos ilsėtis ir kurti 
audiomenų atstovams

Buriami tekstilininkai, siekiama 
skatinti meno edukacijos inovacijas, 
rezidencijų metu menininkai kviečia-
mi užsiimti edukacine veikla

Buria menininkus, atstovaujančius 
plačiam kūrybinės srities spektrui: 
vaizduojamajam, taikomajam menui, 
dizainui, architektūrai, filmų kūrimui, 
teatrui, muzikai, literatūrai, meno 
edukacijai, mokslo tiriamiesiems 
darbams

Informacija apie veiklos kryptis ir 
sritis nepateikta

Informacija apie veiklos kryptis ir 
sritis nepateikta

Informacija apie veiklos kryptis ir 
sritis nepateikta

Informacija apie veiklos kryptis ir 
sritis nepateikta

Informacija apie veiklos kryptis ir 
sritis nepateikta

Sudaro sąlygas kurti ir dalintis patirti-
mi įvairių šalių fotomenininkams

Rezidencija prioritetą teikia šiuolaiki-
niams scenos menams

          Vieta

Taikos g. 43, 
Neringa

Daržų g. 10, 
Klaipėda

Sveikatos g. 11, 
Druskininkai

M. Valančiaus g. 
21, Kaunas

Vytauto g. 54 / 
Ramybės g. 2, 
Palanga

Kauno g. 36-221, 
Vilniaus m.

Kolegijos g. 5, Kra-
žiai, Kelmės r.

Draugystės g. 28, 
Žeimiai, Jonavos r.

Dariaus ir Girėno g. 
54, Jurbarkas

Antakalnio mikro-
rajonas, Vilnius

Rotušes a. 1 / Vil-
niaus g. 2, Kaunas

Šiltadaržio g. 6, 
Vilnius
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Siekiant sukaupti kuo daugiau medžiagos, buvo atliktas kokybinis tyrimas, nes būtina kuo detaliau 

įsigilinti į specifiką, gauti kuo išsamesnę informaciją, tinkamai įvertinti poreikius bei galimybes. Sie-

kiant įgyvendinti šią užduotį, buvo naudotas kokybinis tyrimo metodas – respondentams pateikiant 

anketą su atviro tipo klausimais. Klausimynas skirtas tiek patiems menininkams, tiek ekspertams, t. 

y. asmenims, dirbantiems kultūros srityje. Ekspertų apklausa buvo pasirinkta dėl to, kad respondentai 

– gerai tiriamą sritį išmanantys asmenys, sukaupę atitinkamą žinių ir praktinių įgūdžių bagažą. Meni-

ninkų ir ekspertų apklausos metu pasirinkti atviro tipo klausimai – tyrimas atliktas naudojant pusiau 

struktūruotą biografinį interviu. Klausimyne nepateikiami tyrėjus dominančių atsakymų variantai, 

pateikėjams paliekama laisvė laisvai ir savarankiškai formuluoti atsakymus. Tokiu būdu respondentai 

galėjo laisvai išreikšti savo poziciją, pasidalinti darbo kultūros srityje patirtimi, pateikti rekomenda-

cijas. 

Praktiškai įgyvendinant tyrimą, natūraliai kyla tyrimo metodo pasirinkimo klausimas. Kodėl buvo 

pasirinktas būtent kokybinis, o ne kiekybinis metodas? Mokslinių studijų atveju yra neteisinga, pa-

galiau nekorektiška kategoriškai teigti vieno kurio metodo pranašumą kito atžvilgiu. Vienas ar kitas 

metodas pasirenkamas atsižvelgiant į išsikeltus tikslus, reikalavimus, norimus gauti rezultatus, galų 

gale, paties tyrėjo praktinius įgūdžius bei mokslinę specializaciją.6

Be abejo, kritinės refleksijos tiek vieno, tiek kito metodo atžvilgiu socialiniuose ir humanitariniuo-

se moksluose išlieka. Antai kiekybinio metodo atveju nurodoma, kad šis tyrimų modelis yra perimtas 

iš tiksliųjų mokslų, tačiau pats tyrimų objektas (kultūra ir visuomenė) iš esmės skiriasi nuo tiksliųjų 

mokslų objekto – gamtos.7 Taip pat svarstytinas kiekybinio tyrimo patikimumo ir tikslumo klausi-

mas – ar imtis yra pakankama, ar respondentų pasirinkimas teisingas, ar jie adekvačiai suprato jiems 

pateiktus klausimus? Be to, nuolatos kyla debatų dėl duomenų interpretacijos teisingumo, viena iš 

dažniau išsakomų pastabų tyrėjimas – jų pateikti tyrimų rezultatai prasilenkia su kultūrinėmis ir so-

cialinėmis realijomis.8 Analizuojant kintamųjų tarpusavio ryšius bei sąveikas, dažniausiai suformuo-

jamas statiškas socialinio gyvenimo vaizdas, egzistuojantis nepriklausomai nuo žmonių gyvenimų ir 

patirčių.9

Kokybiniam tyrimui taip pat galima išsakyti nemažai pastabų. Pirmiausia, kokybinis tyrimas yra 

6  Davies, M. B. Doing Successful Research Project. Using Qualitative or Quantitative Methods. Palgrave Macmillan, 
2007. P. 9–11.
7  Schutz, A. Collected Papers I: The Prpblem of Social Reality. The Hague: Martinus Nijhof, 1962.
8  Cicourel, A. V. Method and Measurement in Sociology. New York: Free Press, 1964.
9  Blumer, H. Sociological Analysis and the „Variable“. American Sociological Review, Vol. 21, p. 683–690.
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pernelyg subjektyvus. Kiekvienas toks tyrimas yra unikalus, jį sudėtinga pakartoti: pavyzdžiui, res-

pondentų pasirinkimas priklauso nuo mokslinės tyrinėtojo pozicijos, asmeninių kontaktų tyrimui pa-

sirinktoje bendruomenėje ir pan.; pateikėjai tyrinėtojui atsakinės atsižvelgdami į juos apklausiančio 

tyrinėtojo asmenybę, amžių, lytį, socialinį statusą ir t. t.; surinktos medžiagos analizei turės įtakos 

tyrinėtojo įspūdžiai, nuostatos ir t. t. Be to, neišvengiamai kyla apibendrinimo pagrįstumo klausi-

mas.10

Kitaip tariant, kiekybinio ir kokybinio tyrimų metodų palyginimas galėtų būti išreikštas taip:

skaičiai versus žodžiai (t. y. kiekybinio tyrimo atveju – statistiniai duomenys, kokybinio tyrimo 

– dalyvių, liudininkų pasakojimai);

tyrinėtojo požiūris versus dalyvio požiūris (t. y. kiekybinio tyrimo atveju tyrinėtojas pateikia duo-

menų apibendrinimą matematine išraiška, o kokybinio tyrimo atveju –tyrinėtojas gilinasi į respon-

dentų patirtį bei poziciją);

tyrimas per atstumą versus tyrimas „viduje“ (t. y. kiekybinio tyrimo atveju kontaktai su tiriamai-

siais minimalūs, į asmeninę kiekvieno respondento poziciją faktiškai nesigilinama, tuo tarpu koky-

binio tyrimo atveju pirmenybė teikiama asmeniniam bendravimui, kuo išsamesniam pokalbiui, kuo 

platesniam aprašymui).

Šių duomenų surinkimas, susisteminimas bei interpretacija – atskira užduotis. Kita vertus, stokoja-

ma „požiūrio iš vidaus“, t. y. profesionalių kultūros darbuotojų ar šioje srityje individualiai veikiančių 

asmenų patirties ir nuomonių platesnio aprašymo bei pristatymo – ne tik opiausioms problemoms 

identifikuoti, bet ir teigiamiems pavyzdžiams ir proveržio kryptims nustatyti. Jų sukaupta patirtis, 

samprotavimai šios srities probleminiais klausimais neabejotinai yra vertingi taikomaisiais aspektais, 

nes paremti praktika. Juo labiau, kad ekspertų interviu leidžia gauti išsamesnį problemų aprašymą, 

autentiškus samprotavimus bei kūrybingą klausimų interpretavimą. Kokybinis metodas šiuo atveju 

yra ko gero tinkamiausias įrankis tiriamajam darbui atlikti.

Tyrimas vyko 2012 m. rugsėjo–spalio mėn. Klausimynas išsiųstas elektroniniu paštu 30 respon-

dentų. Pagrindinis atrankos kriterijus – profesinė arba visuomeninė veikla kultūros srityje, menininkų 

mainų rezidencijų specifikos išmanymas. Apklausoje (bendraujant tiek tiesiogiai, tiek elektoriniu pa-

štu) iš viso dalyvavo 9 respondentai. Palyginus žemą aktyvumą patys respondentai aiškino dideliu 

10 Bryman, A. The Mead/Freeman Controversary: Some Implications for Qualitative Researchers in R. G. Burgess (ed.) 
Studies in Qualitative Methodology, Vol. 4. Greenwich, Conn.: JAI Press. Williams, M. Interpretivism and Generalisa-
tion. Sociology, Vol. 34, 2007, p. 209–224.
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užimtumu bei laiko trūkumu. Vis dėlto, nepaisant tam tikro skepticizmo, sutikusieji atsakyti respon-

dentai bendradarbiavo geranoriškai. Klausimai anketoje buvo suformuluoti taip, kad pateikėjai galėtų 

kuo išsamiau išdėstyti savo nuomonę.11 Kai kurie klausimai suformuluoti gana panašiai, tačiau jie 

nesidubliuoja – taip siekta rinkti kuo įvairesnę informaciją, užfiksuoti daugiau detalių, galų gale, pa-

tikrinti pateikėjų nuoširdumą ir sąžiningumą.

 Toliau nagrinėsime kiekvienos menininkų mainų rezidencijos atvejį atskirai.

2.2. Menininkų mainų rezidencijų infrastruktūra regioniniame kontekste

Išnagrinėjus menininkų rezidencijų infrastruktūrą, reikėtų aptarti jų padėtį turistiniame Lietuvos 

žemėlapyje. Turbūt nesuklysime pastebėję, kad rezidencijos ir turistinės traukos vietos yra neatsi-

ejamos: juk užsienio svečias norėtų pamatyti jam nepažįstamą kraštą, susipažinti su jo istorinėmis 

ir kultūrinėmis vietomis. Todėl svarbu aptarti, kokius objektus reziduojantys Lietuvoje menininkai 

galėtų pamatyti.

Remdamiesi bendrąją rezidencijų išsidėstymo schema, Lietuvą santykinai padalinome į keturis 

regionus, kurių traukos vietas patogu pasiekti reziduojant ar lankantis vienoje iš Lietuvos menininkų 

rezidencijų:

1. Pajūris / Vakarų Žemaitija;

2 žemėlapis. Menininkų mainų rezidencijos Lietuvos pajūryje ir Vakarų Žemaitijoje 
regiono istorinių kultūros objektų traukos kontekste

11  Dėl etinių sumetimų, asmeniniai respondentų duomenys nebus pateikiami pristatant šį tyrimą; jie yra saugomi Lietu-
vos įstatymų.

ŠaltinisŠaltinis – žemėlapis sudarytas autoriaus.žemėlapis sudarytas autoriaus.
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12  Ekspozicija, http://www.mann.lt/?q=node/49 [žiūrėta 2012-09-30].
13  Apie kultūros centrą, http://www.mann.lt/?q=node/69 [žiūrėta 2012-09-30].
14  Orvydų sodyba-muziejus, http://www.muziejai.lt/kretinga/orvydu_muziejus.htm [žiūrėta 2012-09-30].
15  Užgavėnių muziejus, http://www.greatbaltic.eu/lt/objektai/lietuva.html?id=3 [žiūrėta 2012-09-30].
16  Šaltojo karo muziejus, http://www.saltojokaromuziejus.lt/apie-mus/ [žiūrėta 2012-09-30].

Užgavėnių muziejus, http://www.greatbaltic.eu/lt/objektai/lietuva.html?id=3 [žiūrėta 2012-09-30].
Šaltojo karo muziejus, http://www.saltojokaromuziejus.lt/apie-mus/ [žiūrėta 2012-09-30].
Užgavėnių muziejus, http://www.greatbaltic.eu/lt/objektai/lietuva.html?id=3 [žiūrėta 2012-09-30].

2. Rytų Lietuva;

3. Šiaurės Lietuva;

4. Vidurio ir Pietų Lietuva.

Pajūrio ir Vakarų Žemaitijos regionas (žr. žemėlapį Nr.2) yra labai patrauklus kultūriniam turizmui. 

Pirmiausia į šį regioną traukia gamta ir Baltijos pajūris. Tačiau čia gausu ir istorinių kultūrinių objek-

tų, kurie galėtų traukti menininkus.12

Vienas žinomiausių užsienio turistų traukos objektų yra Nida ir Tomo Manno palikimas. Nidoje 

yra Memorialinis rašytojo muziejus. Jame veikia nuolatinė ekspozicija, laikinos parodos ir moder-

nus kompiuterinis terminalas. Ekspozicijoje pristatomi T. Manno gyvenimo ir kūrybos fragmentai, 

pateikiamos dokumentų, nuotraukų ir laikraščių su T. Manno interviu kopijos bei rašytojo knygos, 

eksponuojami ankstyvieji jo veikalai ir pan.1 Čia taip pat yra T. Manno kultūros centras. Jame vyksta 

renginiai, paskaitos apie T. Manno kūrybą, rengiamos parodos, atspindinčios rašytojo gyvenimo aki-

mirkas, jo kūrybinį palikimą. Kasmet, jau 16 metų, organizuojamas tarptautinis T. Manno festivalis, 

apimantis įvairiapusišką meninę programą (muziką, literatūrą, dailę ir kiną), kuriame viena diena 

skiriama išskirtinai T. Mannui.13

Kitas neįprasta ir reziduojančius užsienio menininkus galintis patraukti objektas yra Orvidų sodyba-

muziejus, įsikūręs Kretingos r. Imbradės sen. Gargždelės k. (netoli Salantų miestelio, dešinėje greitke-

lio Plungė–Skuodas pusėje). Jį įkūrė Kazimieras Orvidas, daugelį metų, ypač melioracijos laikotarpiu, 

iš Salantų ir miestelio apylinkių kartu su sūnumis į savo sodybą vežęs įdomesnių formų akmenis, 

medžius ir kūręs iš jų paminklus bei įvairias skulptūras. Tuometiniai sovietiniai valdininkai Orvidų 

sodybą ignoravo ir kuriamą muziejų keletą kartų buvo sunaikinę, tačiau Orvidai savo sumanymo ne-

atsisakė ir apie 1990 metus ši sodyba jau buvo gerai žinoma Lietuvoje ir už jos ribų.14

Dar vienas savitas ir išsiskiriantis bendraeuropiniame kontekste ir kartu užsieniečiams įdomus ob-

jektas yra Platelių dvaro arklidėje įrengtas Užgavėnių muziejus. Jame eksponuojama 250 šventinių 

kaukių, o prisiminimui liks fotografija su Užgavėnių velniuku.15

Ypač patrauklus vakariečiams turėtų būti Šaltojo karo muziejus, įsikūręs Plokštinės miške, buvusioje 

sovietinės armijos požeminėje termobranduolinių raketų paleidimo aikštelėje, pastatytoje 1962 m.16
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Žemaitijos sostinėje Telšiuose veikia dailininko juvelyro A. Jonušo rankomis sukurta tekančios 

saulės šalies salelė – žemaitiška-japoniška-kiniška sodyba-muziejus. Lankytojai čia gali pamatyti 

seniausios pasaulyje Horiudži šventyklos pagodos maketą, No teatro kaukės Okame kopiją, kabukio, 

japonų teatro sceninius vaizdus, arbatos gėrimo namelį Fudži kalno papėdėje, budos Amidos, šv. Vie-

nuolio skulptūras ir kitus senosios Japonijos kultūros simbolius. Sodyboje-muziejuje skirtas kampelis 

ir Kinijai. Čia galite pamatyti apie 30 Kinijai būdingų pastatų maketų: Konfucijaus šventyklą, baltąją 

Pekino pagodą, Tibeto Potalos rūmus ir kt.17

Taigi pajūris ir Vakarų Žemaitija turi nemažą rekreacinį potencialą, kurį reikėtų išnaudoti plėtojant 

esančių menininkų mainų rezidencijų veiklą ir kuriant naujas veiklas.

Kitas regionas tai Rytų Lietuva (žr. žemėlapį Nr. 3). Kaip jau minėta aukščiau, tai „balta dėmė“ me-

nininkų rezidencijų Lietuvoje žemėlapyje. Todėl aptarsime objektus, kurie būtų patrauklūs Vilniuje 

reziduojantiems menininkams.18

3 žemėlapis. Menininkų mainų rezidencijos Rytų Lietuvos regiono istorinių kultūros 
objektų traukos kontekste

Šaltinis – žemėlapis sudarytas autoriaus.

Dusetų miestelyje veikia profesionalaus meno galerija. Ji 1995 m. liepos 6 d. dailininkų pedagogų 

Romualdo Pučeko, Eugenijaus Raugo ir Alvydo Stausko iniciatyva, pritariant Zarasų rajono merui 

Benjaminui Sakalauskui ir miestelio seniūnui Stanislovui Vėgneriui, atidaryta seniūnijos patalpose. 

17  A. Jonušo žemaitiška-japoniška-kiniška sodyba-muziejus, http://turizmogidas.lt/lt/lankytinos-vietos/telsiu-rajono-sa-
vivaldybe/a-jonuso-zemaitiska-japoniska-kiniska-sodyba-muziejus-457/ [žiūrėta 2012-09-30]
18  Daugiausia dėmesio skirsime provincijos objektams, nes sostinėje esantys traukos centai yra pakankamai reklamuoja-
mi ir plačiai žinomi.
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Tai bene pirmoji profesionalaus meno galerija Lietuvos miestelyje.19

Utenos r. Indubakių k. įsikūrusi sodyba, kur kino režisierius ir operatorius Petras Abukevičius dirbo 

paskutiniuosius savo gyvenimo metus ir kūrė paskutinį filmą apie vilkus. Joje įrengta ekspozicija, 

atskleidžianti žymaus menininko asmenybę ir nueitą kūrybinį kelią. Lankytojai supažindinami su 

buvusiu vilkų voljeru, vedami Vilkų taku. 2003 m. sodyboje buvo surengtas skulptūros simpoziumas, 

kurio metu iš medžio sukurti darbai gamtos ir ekologine tematika papuošė aplinką. Ateityje skulptūrų 

parką planuojama plėsti. 2004 m. buvo pradėta rengti vilkų apsaugos ekspozicija – Vilkų seklyčia, 

kurioje lankytojai gali ne tik grožėtis vilkų atvaizdais, bet taip pat pasiklausyti vilkų „dainavimo“.20

Už 8 kilometrų nuo Anykščių esantis unikalus Arklio muziejus – vienintelis Lietuvoje. Jis įkurtas 

1978 m. Muziejui dabar priklauso 15 pastatų. Pastaraisiais metais atnaujintos muziejaus ekspozici-

jos, lankytojai gali susipažinti su įvairiais žemės ūkio padargais, transporto priemonėmis, kavalerijos 

istorija, sužinoti visokiausių įdomybių apie arklį. Jau daugiau nei dešimt metų moksleiviai dalyvauja 

edukacinėse programose. Kiekvieną rudenį vyksta muziejininkų ekspedicijos po Anykščių rajono 

kaimus, kaupiami eksponatai, gausėja rinkinių. Vienintelis toks muziejus Lietuvoje nestokoja lanky-

tojų dėmesio. Kasmet Arklio muziejų aplanko virš 20 000 ekskursantų.21

Molėtų r. Čiulėnų sen. Kulionių k. įsikūręs Lietuvos etnokosmologijos muziejus yra pirmas ir 

vienintelis tokio pobūdžio muziejus pasaulyje. Etnokosmologija – žmogaus ir žmonijos ryšių su kos-

miniu pasauliu atspindys ir pasireiškimas tautos gyvenimo tradicijose, apeigose, materialiniame ir 

verbaliniame pavelde, moksle, technikoje, literatūroje, mene, filosofijoje, religijose, futurologijoje 

ir mokslinėje fantastikoje. Pagrindinis Lietuvos etnokosmologijos muziejaus uždavinys yra rinkti, 

kaupti, sisteminti, saugoti, moksliškai tyrinėti, eksponuoti ir teikti lankytojams informaciją apie žmo-

gaus ir žmonijos ryšius su kosminiu pasauliu.22 Ten pat veikia ir Molėtų astronomijos observatorija.

Aukštaitijos siaurasis geležinkelis (Siaurukas) – unikalus muziejus po atviru dangumi. XX a. pir-

moje pusėje siaurukas buvo pagrindinė transporto priemonė Aukštaitijoje, pervežanti ir keleivius, ir 

krovinius. Nuo 2001 metų siaurasis geležinkelis veža tik keleivius. Veikiantis siaurasis geležinkelis 

yra vienas unikaliausių ir saugotinų šalies inžinerinio paveldo objektų. Vienintelė Lietuvoje siaurojo 

geležinkelio stotis, kurioje eksponuojami siaurasis ir platusis geležinkeliai, ekspozicijoje pateikiama 

geležinkelių istorijai skirta paroda, galima pamatyti veikiantį garvežio modelį, pasivažinėti dviračiais 

19  Apie galeriją, http://www.dusetukrastas.info/dusetu_galerija.html [žiūrėta 2012-09-30].
20  Vilko muziejus, http://www.utenainfo.lt/vilk.htm [žiūrėta 2012-09-30].
21  Arklio muziejaus istorijos fragmentai, http://www.arkliomuziejus.lt/Istorija/Muz_istorija.htm, [žiūrėta 2012-09-30].
22  Lietuvos etnokosmologijos muziejus, http://www.muziejai.lt/moletai/etnokosmologijos_muziejus.htm [žiūrėta 2012-09-30].
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ant bėgių, rankine drezina. Galima užsisakyti kelionę traukiniu ,,siauruku“ nuo Anykščių iki Rubi-

kių. Kelionės trukmė 2 val. Už papildomą mokestį organizuojami teatralizuoti traukinio užpuolimai, 

degustacija AB ,,Anykščių vynas“ produkcijos vagone-restorane, kaimo kapelos pasirodymai, pietūs 

prie laužo. Siaurukas populiarus tarp turistų, kurie lankosi ne tik Anykščių rajone, bet ir kitose Utenos 

ir Panevėžio apskričių vietose. Pagrindinės siūlomos paslaugos: siaurojo geležinkelio užsakomosios 

kelionės restorano vagonais, pasivažinėjimai motorinėmis drezinomis, dviračiais, kurie rieda bėgiais, 

bei muziejaus ekspozicijos lankymas, organizuojami teatralizuoti traukinio ,,užgrobimai“, susitiki-

mai su Kalėdų Seniu, iškylos prie laužo, siūlomos degustacijos restorane-vagone.

Kai kurių Rytų Lietuvos turistinės traukos objektų aptarimas rodo, kad regione formuojasi palan-

kios prielaidos steigti menininkų rezidencijas, kurios suformuotų naujus kultūrinės traukos židinius, 

o kartu populiarintų regioną, sudarytų sąlygas pasiūlyti išskirtinius, šiuolaikiškus turizmo produktus, 

kurie pritrauktų pajamas generuojančius turistų srautus.

Vidurio ir Pietų Lietuvos regionas (žr. žemėlapį Nr. 4) yra erdvė, kurioje veikia keturios iš dvylikos 

aptartų menininkų rezidencijų. Kaip ir Žemaitijos atveju, krašto patrauklumą lemia gamtinės sąlygos. 

Tačiau kultūrinės traukos objektų čia mažiau nei Lietuvos pajūryje ir Žemaitijoje.

4 žemėlapis. Menininkų mainų rezidencijos Vidurio ir Pietų Lietuvos regiono istorinių 
kultūros objektų traukos kontekste

Pirmiausia vertėtų atkreipti dėmesį į žinomiausio užsienyje Lietuvos menininko M. K. Čiurlio-

nio muziejų Druskininkuose. Čia dviejuose Čiurlionių šeimos nameliuose atkurta autentiškai artima 
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gyvenamoji aplinka, kituose dviejuose pastatuose įrengtos dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiur-

lionio (1875–1911) kūrybos, biografijos ir šeimos istorijos ekspozicijos. Muziejaus rinkinius sudaro 

Čiurlionių šeimos memorialinis palikimas, XX a. pradžios Druskininkų fotografo L. Baranowski 

negatyvų rinkinys, šiuolaikinių dailininkų kūriniai, skirti M. K. Čiurlioniui. Čia saugomi Algimanto 

Švėgždos pastelių ciklai „Čiurlionio obelys“ ir „Liškiavos vienuolyno ansamblis“, triptikas „Raigardo 

slėnis“. Be to, čia galima įsigyti M. K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijų, natų, muzikos įrašų, knygų, 

albumų, parodų katalogų.23 Šis muziejus yra Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, esančio 

Kaune, padalinys. Būtent Kaune renkama, saugoma, tyrinėjama ir populiarinama M. K. Čiurlionio 

(1875–1911) kūryba bei Lietuvos ir pasaulio kultūros paveldas. Muziejaus rinkiniuose saugomas M. 

K. Čiurlionio kūrybos palikimas.24

Dar vienas Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys yra Mykolo Žilinsko galerija. 

Čia saugoma M. Žilinsko Kaunui nuo 1974 iki 1988 m. padovanota 1683 meno kūrinių kolekcija. Ko-

lekcijai saugoti 1978 m. buvo pastatyta nauja paveikslų galerija K. Donelaičio gatvėje. M. Žilinskui ir 

toliau dovanojant naujus kūrinius, paaiškėjo, kad reikia naujo galerijos pastato, kuris buvo atidarytas 

1989 m. birželio 30 d. Nepriklausomybės aikštėje (archit. Eugenijus Miliūnas, Kęstutis Kisielius, 

Saulius Juškys). M. Žilinsko galerijoje eksponuojama: Senovės Egipto dailė, XVII–XX a. Europos 

taikomoji-dekoratyvinė dailė, XVII–XVIII a. italų tapyba, XIX a. antrosios pusės–XX a. Vakarų Eu-

ropos tapyba, XX a. pirmosios pusės Baltijos šalių tapyba ir skulptūra. Trys galerijos salės skirtos kei-

čiamoms Lietuvos ir užsienio dailininkų kūrybos parodoms. Prie galerijos įkurtas Šiuolaikinio meno 

informacijos centras, veikia lektoriumas, kino teatras „Menapilis“, vaikų estetinio lavinimo studija. 

Galerijoje veikia ekspozicija „Muziejus neregiui“, skirta regos negalią turintiems lankytojams.25

Druskininkuose veikia žymaus skulptoriaus Žako Lipšico memorialinis muziejus, kurio ekspozici-

jos dalys: Ž. Lipšico gyvenimo ir kūrybos etapai; Ž. Lipšico litografijų kopijų paroda; Estera Lurje, 

piešinių paroda. Šiuo metu muziejus remontuojamas.26

Kaišiadorių r. Rumšiškių k. veikia Lietuvos liaudies buities muziejus. Tai ekspozicija po atviru dan-

gumi. Muziejaus pagrindą sudaro gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, perkelti iš įvairių Lietuvos regionų 

23  M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, http://www.muziejai.lt/druskininkai/ciurlionio_mem_muziejus.htm [žiūrėta 
2012-09-30].
24  Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, http://www.muziejai.lt/Kaunas/ciurlionio_muziejus.htm [žiūrėta 2012-
09-30].
25  Mykolo Žilinsko dailės galerija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolo_%C5%BDilinsko_dail%C4%97s_galerija [žiū-
rėta 2012-09-30].
26Druskininkų Žako Lipšičo memorialinis muziejus, http://www.muziejai.lt/Druskininkai/lipsico_muz.htm [žiūrėta 
2012-09-30].
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– Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Žemaitijos, Mažosios Lietuvos. Jie sugrupuoti į kompleksus: 

sodybas, nedidelius kaimus, miestelį. Pastatai atskleidžia įvairių laikotarpių ir socialinių sluoksnių 

pastatų būdingiausias stilistines savybes, išplanavimus, konstrukcijas, dekoro elementus. Atkurta pa-

statų aplinka – tvoros, želdiniai, sakraliniai paminklai. Penkiasdešimt viename iš šių pastatų įrengtos 

interjero ekspozicijos su tam laikmečiui būdinga įranga – baldais, audiniais, virtuvės rakandais, darbo 

įrankiais. Kai kuriuose pastatuose demonstruojami įvairių darbų procesai: puodų žiedimas, gintaro, 

medžio, metalo apdirbimas, pynimas ir kt. Atskiras sektorius skirtas Lietuvos gyventojų tremties ir 

kančių atminimui – atkurta jurta, trėmimo vagonas, paminklai.27

Kaune yra žinomas Velnių muziejus. Pirmame jo aukšte eksponuojami muziejaus pradininko A. 

Žmuidzinavičiaus kūriniai, sudarę pagrindinį pirminės kolekcijos branduolį. Pastarajam būdingas 

grynai lietuviško velnio archetipo perteikimas. Laiptai tarp muziejaus aukštų papuošti makabriškais 

raižiniais, dideliais paveikslais ir šiai savotiškai subkultūrai būdingomis karikatūromis. Pusrūsyje yra 

velnių tema dekoruota kavinė. Antrame aukšte eksponuojami drožiniai iš medžio – daugiausia slavų 

tautų. Viršutiniame, trečiame muziejaus aukšte eksponuojama „velniava“ iš buvusios SSRS teritorijos 

– nuo Armėnijos iki pat Jakutijos. Pristatomi daugiausia vyriškos giminės velniai, kurie perteikiami 

įvairiais būdais. Dauguma jų yra tiesiog meno kūriniai, tačiau dalis pavaizduota kasdienio naudojimo 

namų apyvokos daiktuose bei rakanduose: riešutų spaustukai, lėkštės, žarstekliai, pypkės, peleninės 

ir pan. Daugiausia velnių statulėlių pagaminta iš medžio, akmens ir keramikos, o atvaizdai nutapyti 

ant šilko bei drobės. Greta pateikiami eksponatai iš Meksikos, Kubos ir Japonijos. Velnių muziejuje 

rengiamos karikatūrų, fotografijų, Užgavėnių kaukių parodos. Pagrindiniai muziejaus lankytojai yra 

moksleiviai bei užsienio turistai iš Lenkijos, Čekijos ir Rusijos. Per metus Velnių muziejų aplanko 

virš 30 tūkst. lankytojų.28

Pietų Lietuvos regionas panašus į pajūrio ir Vakarų Žemaitijos: čia yra didelis rekreacinis poten-

cialas, kurį reikėtų išnaudoti plėtojant esančių menininkų mainų rezidencijų veiklą ir kuriant naujas 

rezidencijas.

Šiaurės Lietuvoje yra tik viena menininkų rezidencija. Be to, kaip jau anksčiau minėta, jos veikla 

kelia abejonių. Šiaurės Lietuva turbūt mažiausiai iš visų minėtų regionų gali pasiūlyti kultūros trau-

kos objektų (žr. žemėlapį Nr. 5).

27  Lietuvių liaudies buities muziejus, http://www.muziejai.lt/kaisiadorys/buities_muziejus.htm [žiūrėta 2012-09-30].
28  Velnių muziejus, http://lt.wikipedia.org/wiki/Velni%C5%B3_muziejus [žiūrėta 2012-09-30].
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5 žemėlapis. Menininkų mainų rezidencijos Šiaurės Lietuvos regiono istorinių kultūros 
objektų traukos kontekste

Šaltinis – žemėlapis sudarytas autoriaus.

Unikalus turistinės traukos objektas yra Kryžių kalnas, esantis apie 12 km nuo Šiaulių, netoli Šiau-

lių–Rygos geležinkelio linijos. Vietiniai žmonės pasakoja, kad pirmieji kryžiai pastatyti meldžiant 

Dievą sveikatos. Nepaisant caro valdžios draudimų, Pirmojo pasaulinio karo, Kryžių kalnas pama-

žėle augo. Kalnas suklestėjo tarpukariu. Sovietų okupacijos laikotarpiu statyti kryžius kalne griežtai 

drausta, maldininkai vaikyti ir bausti. Negana to, kelis kartus smarkiai apgriautas ir pats kalnas, nuo 

jo nušluoti visi jame sustatyti kryžiai, atkirsti į jį vedantys keliai. Tačiau žmonės statydavo kryžius 

nakčia, juos nešdavo nepaisydami pavojaus, draudimų ir persekiojimų. Kryžių kalnas tapo didvyriško 

pasipriešinimo tikėjimo laisvės užgniaužimui simboliu. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, į Kryžių 

kalną nenutrūkstamu srautu ėmė traukti piligrimai. Kryžius imta statyti ir kalno papėdėje, mat pa-

čiame kalne jie jau ėmė netilpti. Pats svarbiausias įvykis Kryžių kalno istorijoje, išgarsinęs jį visame 

pasaulyje, – popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas 1993 m. rugsėjo 7 d. Šventasis Tėvas meldėsi 

Kryžių kalne, aukojo šv. Mišias prie kalno pastatytoje koplyčioje. Įkūrus Šiaulių vyskupiją Kryžių 

kalnas tapo tarsi Šiaulių vyskupijos širdimi, pagrindine po Katedros šventove. Šiaulių vyskupas Eu-

genijus Bartulis atnaujino Kryžių kalno atlaidų šventimą.29

Panevėžyje 1990 m. visuomenei duris atvėrusi Panevėžio meno galerija atidavė duoklę kultūriniam 

miesto gyvenimui. Iki pat šių dienų pagrindinės Panevėžio meno galerijos veiklos kryptys išliko 

nepasikeitusios – tai parodų organizavimas, nuolatinių ekspozicijų turtinimas naujais eksponatais, 

edukacinių paskaitų bei įvairių kultūrinių renginių rengimas. Šiuo metu galerijoje eksponuojama 20 

ekspozicijų, reprezentuojančių skirtingas meno išraiškas. Galerija globoja nemažą skaičių Lietuvos ir 

pasaulio menininkų, plėtoja kūrybinį dialogą tarp skirtingų meno šakų kūrėjų, leidžiantį bręsti ir augti 

29  Kryžių kalnas, http://www.kryziukalnas.lt/apie/ [žiūrėta 2012-10-04].
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kūrybiniam menininkų potencialui.30

Astravo dvaro sodyba – viena ryškiausių XIX a. romantizmo architektūros sodybų Lietuvoje. Išsi-

dėsčiusi Astrave, Širvėnos ežero pusiasalyje, patogiai pasiekiama iš Biržų pėsčiomis Širvėnos ežero 

tiltu. Sodybą sudaro: į italų vilą panašūs mūriniai ampyro stiliaus rūmai, statyti 1842 m., du malūnai, 

vandens malūnas, pastatytas 1867 m., žirgynas, vartininko namelis, palivarko namas, pastatytas 1820 

m., seniausias ansamblyje, arkinis, panašus į romėnų akveduką tiltas per Apaščią, pastatytas 1860 m., 

18 ha mišraus plano parkas, įkurtas 1851–1862 m. Parke auga tik vietiniai augalai – eglės, mažalapės 

liepos, pušys.31

Burbiškio dvaro istorijos ekspozicija įkurta sename Baženskių dvare, kuris istoriniuose šaltiniuose 

minimas nuo XVII a. Peizažinio tipo dvaro parkas, užimantis 28 ha, pasižymi įspūdingais tvenkiniais, 

kuriuose yra 15 salų. Dvaro pastatai suformuoti taip, kad sudaro didelį uždarą kiemą, todėl primena 

tvirtovę. Atstatytame rūmų svečių korpuse rengiami svečių namai, rūmų verandoje įrengta dvaro is-

torijos ekspozicija. Parke gausu skulptoriaus Kazimiero Uliansko darbų: poeto Adomo Mickevičiaus 

paminklas (pastatytas 1911 m.), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas (pastatytas 1912 

m.), Šv. M. Marijos skulptūra, didingi parko vartai, liūtų tiltas. Parke įrengti takai, tvenkinių salos 

sujungtos 12 tiltelių. Parko gėlių daigyne auga įvairių augalų kolekcijos. Dvare vyksta restauravimo 

darbai.32

Kelmės dvaro ansamblis – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, vertinamas kaip retai 

išlikusi baroko stiliaus Lietuvos provincijos dvaro sodyba. Kelmės dvaro ansamblio mūriniai rūmai 

statyti 1780 m., dviaukščiai bokšto išvaizdos vartai – 1668 m. Kelmės dvaro sodybos teritorijos plo-

tas kartu su parku – 15,2 ha. Iki šių dienų yra išlikę devyni šios sodybos dvaro laikotarpio pastatai. 

Daugiau kaip 300 metų Kelmės dvarą valdė lenkų kilmės bajorai Gruževskiai (Gruzewski). Kelmės 

krašto muziejus įsikūręs Kelmės dvaro rūmuose. Muziejaus ekspozicijos išdėstytos trijuose šio an-

samblio pastatuose: rūmuose, vartuose ir svirne.33

Pakruojo dvaras – vėlyvojo klasicizmo architektūros pavyzdys (vienintelis Pakruojo krašte), di-

džiausias išlikęs 26 dvaro pastatų kompleksas (ansamblis) Lietuvoje. Seniausi dvaro pastatai – užei-

ga, spirito ir alaus daryklos. Dauguma dvaro pastatų ansamblio objektų yra XVIII a. pabaigos–XIX a. 

30  Panevėžio meno galerija, http://www.way2lithuania.com/lt/keliones-lietuva/panevezio-meno-galerija [žiūrėta 2012-
10-04].
31  Astravo dvaras, http://lt.wikipedia.org/wiki/Astravo_dvaras [žiūrėta 2012-10-04].
32  Burbiškio dvaro istorijos ekspozicija, http://www.muziejai.lt/radviliskis/burbiskio_dvaras.htm [žiūrėta 2012-10-04].
33  Kelmės dvaro sodyba, http://www.kelmesmuziejus.lt/5531/kelmes-dvaro-sodyba.html [žiūrėta 2012-10-04].

Menininkų mainų rezidencijų Menininkų mainų rezidencijų 



pradžios. 48,2 ha plotą užimančioje dvaro teritorijoje yra 43 statiniai, apjuosti 1840 m. mūryta tvora, 

ir daugiau nei 150 metų senumo parkas, kuriame auga apie 26 rūšių medžių. Pastatai sujungti į 4 gru-

pes: centrinę – reprezentacinę, dvi ūkines ir gamybinę. Yra žinoma, kad ansamblį statė vietiniai meis-

trai Vyčas, Svidras ir kiti. Dvaro savininkams fon Ropams patiko klasicizmas, todėl klasicizmo bruo-

žai būdingi ir daugeliui ūkinių pastatų. 1940 metais dvare buvo dvaro rūmai, koplyčia, 9 kumetynai, 

10 tvartų, 6 klojimai, 3 svirnai, alaus darykla, vėjo malūnas (pastatytas 1823 m.), vandens malūnas 

su lentpjūve, kalvė, garažas, skalbykla, malkinė, oranžerija, vištidė, silosinė. Vertingiausi ansamblio 

pastatai – ansamblio centre esantys centriniai rūmai su portiku, retai Europoje sutinkamas romėnų 

akvedukų pavyzdžiu 1821 metais statytas dolomitinis arkinis tiltas-užtvanka (restauruotas 2001 m.). 

Centriniai rūmai – stačiakampio formos dviejų aukštų pastatas, išsiskiria unikaliu Lietuvoje, trijų 

portikų panaudojimu rūmų pastate 6 kolonų pagrindinio fasado centre ir dar dvejais iš abiejų šoninio 

fasado pusių. Rūmuose dekoru bei puikia akustika išsiskiria ovalinė šokių (dar vadinama veidrodžių) 

salė. Pirmame aukšte buvo gyvenamosios ir reprezentacinės patalpos, antrame aukšte – miegamieji. 

Ūkinis kiemas atskirtas arkomis. Pietiniame kiemo gale yra 2 svirnai. Visi statiniai pastatyti iš lauko 

riedulių ir skaldytų akmenų.34

Rokiškio dvaro rūmuose veikia Rokiškio krašto muziejus. Muziejaus fonduose sukaupta daugiau 

kaip 60 000 eksponatų, yra įrengta per 20 saugyklų, kuriose yra neblogos muziejinių rinkinių saugo-

jimo sąlygos. Muziejus turi gausius numizmatikos, archeologijos, garsiausio XX a. Lietuvos dievdir-

bio Liongino Šepkos (1907–1985) drožinių rinkinius, tapybos, grafikos, taikomojo meno eksponatų 

iš grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių kolekcijos.35 Patraukliausios Lietuvos turizmo traukos vietovės 

2011 titulas Rokiškio dvarui suteiktas už puikiai įrengtą dvaro ekspoziciją, istorijos ir kultūros puo-

selėjimą bei jaunosios kartos auklėjimą.36

Žagarės dvaras buvo Žagarės pakraštyje. Dvaro sodyba su parku sudaro architektūrinį ansamblį 

(XIX a. sodyba, gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai, parkas). Išlikę XIX a. rusų grafo Naryškino 

statyti rūmai, arklidės, maniežas su grafo lože, apgriuvęs vėjo malūnas, dvaro parkas (sukūrė vokietis 

Georgas Kuphaltas). Senosios Žagarės dvaras minimas nuo 1490 m., 1495 m. prie jo leista rengti 

turgų. LDK laikais dvaras priklausė Šiaulių ekonomijai. XVIII a. pabaigoje dvaras atiteko Platonui 

Zubovui. 1857 m. iš jo sūnėno Platono Zubovo dvarą nupirko Dmitrijus Naryškinas, pastatydinęs 

34  Pakruojo dvaras, http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakruojo_dvaras [žiūrėta 2013-01-06].
35  Rokiškio krašto muziejus, http://www.muziejai.lt/rokiskis/rokiskio_krasto_muziejus.htm [žiūrėta 2012-10-04].
36  2011 m. patraukliausia Lietuvos turizmo vietove tapo Rokiškio dvaras, http://alkas.lt/2011/07/14/2011-m-patraukliau-
sia-lietuvos-turizmo-vietove-tapo-rokiskio-dvaras/ [žiūrėta 2012-10-04].
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neoklasicistinius rūmus. 1914 m. Naryškinai dvarą perleido reikalų vykdytojui Jurgiui Gricevičiui. 

XX a. senasis neogotikinis žirgynas restauruotas. Unikalus parkas su dvaro kompleksu, mūriniu vėjo 

malūnu, menančiu baudžiavos laikus, vieninteliu tokio tipo žirgynu Baltijos šalyse. Tai didelis 72 ha 

ploto peizažinis parkas, kurį XIX a. viduryje įkūrė tuometiniai dvaro valdytojai Zubovai. Vėliau par-

ką įsigijo ir pagal 1898–1900 m. Rygos parkų ir sodų direktoriaus G. Kuphalto projektą tobulino D. 

Naryškinas. Parke daug alėjų, takų. Išlikusios XIX a. arklidės, vežiminė.37

Kai kurių Šiaurės Lietuvos turistinių traukos objektų aprašymas rodo, kad regionas išsiskiria dvarų 

gausa. Susidomėjimas tokias objektais yra didelis, todėl regione galėtų formuotis palankios prielaidos 

steigti menininkų rezidencijas, kurios suformuotų papildomus kultūrinės traukos židinius, o kartu 

populiarintų regioną, sudarytų sąlygas pasiūlyti išskirtinius, šiuolaikiškus turizmo produktus, kurie 

pritrauktų pajamas generuojančius turistų srautus.

Apžvelgus menininkų rezidencijų ir turistinių traukos objektų santykį, verta pastebėti, kad reziden-

cijų kūrėjai ir šeimininkai turėtų ieškoti glaudesnių kontaktų su muziejų vadovybėmis ar individulių 

sodybų-muziejų savininkais. Teikti rezidentams ar ketinantiems jais tapti menininkams informaciją 

apie greta esančius istorinius bei kultūros objektus, jų lankymą įtraukti į siūlomų paslaugų sąrašą. 

Savo ruožtu, muziejų administracijos ir turistinės traukos objektų savininkai turėtų peržiūrėti siūlo-

mas programas ar ekskursijas ir suformuoti pasiūlymus ar projektus, kurie būtų patrauklūs reziduo-

jantiems menininkams.

Atsižvelgiant į tai, kad menininkų mainų rezidencijų koncepcija apima ir viešųjų, ir privačių inte-

resų sferas, manome, kad rajonų ir miestų, kuriuose veikia menininkų rezidencijos, savivaldybės tu-

rėtų išnaudoti viešojo ir privataus bendradarbiavimo galimybes, įtraukdamos rezidencijas į patrauklų 

turizmo paslaugų kompleksą.

2.3.1. Nidos meno kolonija

Kaip vienas, ko gero, ryškiausių ir sektinų pavyzdžių minėtina Nidos meno kolonija. Kaip teigia 

organizatoriai, „Nidos meno kolonijos projekto tikslas – kelti dailės ir dizaino edukacijos kokybę ir 

diegti inovacijas meninio švietimo srityje skatinant tarptautinį bendradarbiavimą. Steigiant NMK 

meninių rezidencijų programą siekiama sukurti palankias sąlygas originaliems šiuolaikinio meno 

projektams įgyvendinti.“38 Oficialiai nurodoma, kad Vilniaus dailės akademijos Nidos meno koloni-

37  Žagarės dvaras, http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDagar%C4%97s_dvaras [žiūrėta 2012-10-04].
38  http://nidacolony.lt/lt/kolonija  [žiūrėta 2012-10-02]
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joje (toliau – NMK) yra penkios dviejų aukštų rezidencijos. Jos sudaro atskirą NMK korpusą, kurį su 

pagrindiniu pastatu jungia dengta galerija. 

Menininkų rezidencijų programos tikslai suformuluoti taip: „Sukurti palankią šiuolaikinio meno 

kūrybai aplinką ir stimuliuoti inovatyvius meno reiškinius. Programa siūlo optimalias gyvenimo są-

lygas, kuriose reziduojantys menininkai gali patogiai gyventi ir bendrauti, neįkyrėdami vienas kitam. 

Vienu metu rezidencijose dirba tiek vietiniai, tiek užsienio menininkai. Tikimės, kad ši kombinacija 

išprovokuos naujas partnerystes ir stimuliuos originalias kūrybines mintis. Skatinti meno edukacijos 

inovacijas. Rezidencijų metu menininkai kviečiami užsiimti edukacine veikla. Rezidentai, viešintys 

Kolonijoje su stipendija, įsipareigoja pravesti mažiausiai trijų dienų kūrybines dirbtuves pasirinktai 

dalyvių grupei. Kūrybinių dirbtuvių dalyviais gali būti pati įvairiausia auditorija nuo Nidos gyvento-

jų iki Vilniaus dailės akademijos dėstytojų. Tapti vietinio kultūrinio bei socialinio gyvenimo dalimi. 

Reziduojantys menininkai kviečiami įsitraukti į vietinį kultūrinį gyvenimą: prisijungti prie Neringos 

meninių iniciatyvų ir kultūrinių institucijų veiklos, interpretuoti vietinius vizualinius ir socialinius 

kontekstus. Paskutinį mėnesio ketvirtadienį organizuojamos atvirų studijų dienos.“39

39  URL: http://nidacolony.lt/lt/rezidenciju-programa [žiūrėta 2012-10-02]

Šaltinis – http://nidacolony.lt/ – http://nidacolony.lt/ –
lt/galerija/rezidenciju-studijos.

Šaltinis – http://nidacolony. – http://nidacolony. –
lt/lt/galerija.
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Trijose rezidencijose studijos, sanitariniai mazgai ir virtuvėlės yra pirmame aukšte, gyvenamieji 

kambariai – antrame aukšte. Dviejose rezidencijose – studijos antrame, o gyvenamieji kambariai 

pirmame aukšte. Skirtingose rezidencijose studijų ir gyvenamųjų kambarių dydžiai šiek tiek skiriasi, 

bet vidutiniškai jie yra 30 kv. m ploto. Studijų sienos baltos, aukštis – apie 3 m. Dviejų studijų aukštis 

siekia 9 m. Iš pirmo į antrą aukštą veda atviri laiptai. Antro aukšto studijose yra stoglangiai bei langai 

šiaurės ir pietų pusėse. Pirmo aukšto studijose langai yra tik pietų pusėje. 

Šaltinis – http://nidacolony.lt/lt/
galerija/kolonijos-erdves.

NKM rezidentams taip pat siūlo 5 mažesnes studijas (20–30 kv. m.) su virtuvėlėmis ir sanitariniais 

mazgais, kuriose yra viena gyvenamoji ir darbo erdvė. Šiose studijose gali apsistoti kuratoriai, tyrėjai 

arba menininkai, kurių darbo pobūdis nereikalauja didelės erdvės. Dėl to vienu metu kolonija gali 

priimti 10 menininkų.

Šaltinis – http://nidacolony.
lt/lt/galerija/kolonijos-erdves.

Pasak NMK atstovų, visame NMK pastate veikia bevielis internetas (plačiajuosčio ryšio tinklo 

RAIN dalis). Kolonijoje reziduojantys menininkai gali naudotis vaizdo, foto-, garso, kopijavimo, 

skenavimo, vaizdų ir garsų redagavimo, medžio ir metalo apdirbimo technika, NMK biblioteka, dvi-

račiais ir mikroautobusu.40

40  http://nidacolony.lt/en/residence/communal-spaces-and-equipment [žiūrėta 2012-10-02]
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Tikslinis segmentas

Rezidencija turėtų būti patraukli didžiajai daliai menininkų, nes daugelis norėtų relaksacijos ir kurti 

žmonių veiklos menkai tepaveiktos gamtos prieglobstyje.

Apibendrinimas

Rezidencija yra labai patrauklioje vietoje, kurios gamtos grožis nuolat viliojo menininkus. Nidos 

kolonija yra viena patraukliausių tokio pobūdžio vietų Baltijos regione.

Šaltinis – http://nidacolony.lt/lt/galerija/kolonijos-erdves.

Šaltinis – http://nidacolony.lt/lt/galerija/kolonijos-erdves.
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2.3.2. BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras

BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras siūlo Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Tarp-

tautinę meno rezidentūrą. Ji įkurta 2009 m. Rezidentūra atvira įvairių tautų ir kultūrų menininkams 

iš viso pasaulio. Kviečiami taikomųjų, vizualiųjų menų atstovai, literatai, šiuolaikinio meno parodų 

kuratoriai, meno istorikai, kritikai bei edukatoriai. Rezidavimo trukmė – nuo vienos savaitės iki vieno 

mėnesio. Menininkams, laimėjusiems atvirą konkursą, skiriama stipendija – 200 EUR (700 Lt) per 

mėnesį. Rezidentai savarankiškai moka gyvenimo vietoje, maitinimosi, kitas individualias išlaidas. 

Gyvenamąsias rezidentūros patalpas sudaro: vonios kambarys su dušu ir tualetu, holas, virtuvė, darbo 

kambarys, miegamasis.

Šaltinis – http://www.kultur-
polis.lt/main.php/id/1912/
lang/1/nID/3814.

Kūrybiniam darbui skirtą erdvę sudaro keturios 

viena nuo kitos izoliuotos dirbtuvės (bendras plo-

tas 117 m2 ), kuriose yra: molio žiedimo staklės, 

aukštos temperatūros elektrinė krosnis SNOL 225 

/ 1200, glazūravimo kamera, grafikos spaudimo 

presai (120 m x 0,90 m, 180 m x 1 m). Reziduojantys menininkai iš dalies aprūpinami darbui reika-

lingomis medžiagomis, pagrindiniais įrankiais, teikiama parama organizuojant parodas, pristatant pro-

jektus. Pageidaujama, kad reziduojantys menininkai sukurtų meno darbų Klaipėdos kultūrų komuni-

kacijų galerijos ar jai priklausančio „Meno kiemo“ erdvei, taip pat vykdytų kūrybinius eksperimentus, 

edukacines paskaitas, diskusijas ir pan., kuriuose turėtų galimybę dalyvauti vietos gyventojai.

Tikslinis segmentas

Įvairių meno šakų atstovai. Labiau tiktų jauniems menininkams, siekiantiems išgarsėti ar būti pri-

pažintiems.
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Apibendrinimas

Rezidencijos paskirtis atspindi siekį kurti glaudesnį menininkų ir vietinės bendruomenės sambūvį. 

Geras menininkų mainų rezidencijose viešinčiųjų ir vietinės bendruomenės bendradarbiavimo pa-

vyzdys. Kita vertus, tikėtina, ne vis kūrėjai norės vykdyti tikslingą užsakymą ar įsipareigoti vykdyti 

visuomeninio pobūdžio užsakymus.

2.3.3. Kompozitorių sąjungos kūrybos ir poilsio namai Druskininkuose

Kitas pavyzdys, kurį būtų galima pateikti kaip teigiamą ir sektiną, yra Kompozitorių sąjungos kū-

rybos ir poilsio namai Druskininkuose. Tai aštuonių dviaukščių kotedžų kompleksas su atskira auto-

mobilių stovėjimo aikštele. 
Šaltinis – http://www.lks.lt/index.php?pa-
ge=druskininku-kurybos-namai.

Kiekvienas kotedžas yra 76 m2 ploto, jame įrengti trys miegamieji, svetainė, virtuvė su visa tech-

nine įranga, tualetas pirmame aukšte, antrame – tualetas su vonia, erdvūs balkonai. Kiekviename 

kotedže yra po tris išskleidžiamas sofas-lovas, dvi atskiras viengules lovas, TV, bevielis internetas. 

Kiekviename kotedže yra muzikos instrumentai (kabinetiniai fortepijonai ir pianinai). Kotedžai yra 

jaukūs, patogūs darbui ir poilsiui, viename jų vienu metu gali erdviai kurti ir gyventi vienas ardu 

rezidentai. Bendradarbiaujant su Scenos ir estetikos mokyklos prodiuseriu, garso įrašų studijos va-

dovu, garso įrašų režisieriumi, programuotoju ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoju 

Gediminu Zujumi, rezidencijos laikotarpiu kūrybinis darbas bus siejamas su technologijomis, mo-

bilia garso įranga, kuri bus prieinama darbui ir renginiams. Teigiama, kad rezidencijoje šiuo metu 

įrengiama garso studija. Rezidencijoje dirba vienas darbuotojas (rezidencijos namų administrato-

rius), rezidencijos laikotarpiu su papildomais darbuotojais (projekto vadovu ir rezidencijos techniniu 

kuratoriumi) sudaromos trumpalaikės sutartys.
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41  Rezidencijos darbuotojų funkcijos apibrėžtos taip: rezidencijos vadovas sudaro ir vykdo rezidencijos scenarijų ir 
programą (koncertai, susitikimai, garso ir vaizdo plenerai, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos ir kt.), vykdo kultūrinę-pažin-
tinę programą; nuolat kontaktuoja su kūrybinėmis organizacijomis, diplomatinėmis atstovybėmis, aukštosiomis meno 
mokyklomis, informaciniais centrais. Rezidencijos koordinatorius: parengia ir vykdo vidinio viešinimo planą, parengia 
(taiso, redaguoja) informacinę-vaizdinę medžiagą, skelbia ją www.lks.lt svetainės DAR rubrikoje, keičiasi informaci-
nėmis reklamjuostėmis apie rezidenciją su užsienio šalių rezidencijomis, diplomatinėmis atstovybėmis, kūrybinėmis 
organizacijomis, aukštosiomis meno mokyklomis, informaciniais centrais ir kt; organizuoja ir vykdo kultūrinę-pažintinę 
programą, korespondenciją, vertimo darbus, tiriamąją veiklą (konferencijos, seminarai, paskaitos). Rezidencijos tech-
ninis darbuotojas: planuoja ir rūpinasi rezidentų, dalyvių, muzikos atlikėjų ir kviestinių svečių logistika; organizuoja 
renginių erdvių, aparatūros, priemonių, spausdintos medžiagos (afišų, skrajučių ir kt.) išorinį viešinimą, bendradarbiauja 
su miesto meno ir kultūros įstaigomis, regionine žiniasklaida; organizuoja ir rūpinasi kultūrine-pažintine programa. 
Rezidencijos namų administratorius (pagal darbo sutartį): prižiūri rezidencijos namus ištisus metus; rūpinasi rezidentais 
programos laikotarpiu (ūkis, aplinka, higiena, sauga).
42  http://www.lks.lt/index.php?page=dar [žiūrėta 2012-10-03]

Pažymėtina, kad siekdama plėtoti tarptautinius kultūrinius mainus, Lietuvos kompozitorių sąjunga 

inicijavo tarptautinę Druskininkų A.I.R (Artist in Residence) menininkų rezidencijos programą, kuri 

prasidėjo 2011 metais ir yra finansuojama LR kultūros ministerijos. Nuo 2012 m. programa tęsiama 

nauju pavadinimu DAR (Druskininkai Artists’ Residence).42

Tikslins segmentas

Audiomeno kūrėjai, kompozitoriai, muzikai ir kt.

Apibendrinimas

Tai vienintelė rezidencija Lietuvoje, pritaikyta profesionalių muzikų reikmėms, objektas patrauk-

lus viso Baltijos regiono audiomeno kūrėjams.

Šaltinis – http://www.lks.lt/index.php?page=druskininku-kurybos-namai  [žiūrėta 2012-10-03]
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2.3.4. VšĮ Tekstilininkų ir dailininkų gildija

Kita, santykinai įvardintina kaip menininkų rezidencija (kol kas deklaruoti ketinimai ją įkurti, 

vyksta darbai) yra viešoji įstaiga Tekstilininkų ir dailininkų gildija, įsikūrusi galerijoje „Balta“ (ad-

resas M. Valančiaus g. 21, Kaunas). Kol kas atskiros interneto svetainės neturi, informacija atviruose 

šaltiniuose gana bendro pobūdžio. Deklaruojama, kad siekiama sukurti palankią šiuolaikinio meno 

kūrybai aplinką ir stimuliuoti inovatyvius meno reiškinius: „Nuo 2000-ųjų veikiančios organizacijos 

tikslas – šiuolaikinės meninės tekstilės vystymas ir populiarinimas Lietuvoje ir visame pasaulyje 

– per dešimtį metų įgyvendinamas su kaupu. Tarp pagrindinių gildijos veiklos sričių būtų tarptautinių 

projektų inicijavimas ir įgyvendinimas; parodų rengimas Lietuvoje ir už jos ribų; viešų meno rengi-

nių Kauno gatvėse organizavimas, sistemingas šio miesto kultūrinio klimato turtinimas ir labdaringa 

veikla; bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio kultūros institucijomis; edukacija ir leidyba.“43

Teigiama, kad siūlomos optimalios gyvenimo sąlygos, tad reziduojantys menininkai gali patogiai 

gyventi ir bendrauti. Siekiama skatinti meno edukacijos inovacijas. Rezidencijų metu menininkai 

kviečiami užsiimti edukacine veikla. Rezidentai, viešintys su stipendija, įsipareigoja kūrybines dirb-

tuves pasirinktai dalyvių grupei. Kūrybinių dirbtuvių dalyviais gali būti pati įvairiausia auditorija. 

Siekiama tapti vietinio kultūrinio bei socialinio gyvenimo dalimi. Reziduojantys menininkai kvie-

čiami įsitraukti į vietinį kultūrinį gyvenimą: prisijungti prie Kauno meninių iniciatyvų ir kultūrinių 

institucijų veiklos, interpretuoti vietinius vizualinius ir socialinius kontekstus.44

Kaip teigia patys viešosios įstaigos Tekstilininkų ir dailininkų gildija atstovai, jie turi patalpas, 

kuriose ketinama rengti rezidencijas. Pasak jų, yra 130 m2 ploto (galerijos „Balta“ antras aukštas, 

M. Valančiaus g. 21, Kaunas). Aprašyme išvardinami trys atskiri kambariai, bendras plotas studijai ir 

vonios kambarys. Patalpose veikia bevielis internetas, įrengtas autonominis šildymas, visuose kam-

bariuose įrengti kondicionieriai, tiekiamas karštas, šaltas vanduo. Visi kambariai yra apstatyti baldais 

(lova, spinta). Studijoje pastatyti stalai, kėdės. Yra pagrindiniai dailės reikmenys (rėmai, porėmiai, 

lentos, audiniai, dažai, teptukai, pieštukai, molbertai ir kt.). Galerijoje darbo valandomis (10–19 val.) 

dirba du darbuotojai, tačiau į rezidencijų patalpas įėjimas yra atskiras (iš vidinio kiemo puses), taigi 

menininkai nėra priklausomi nuo galerijos darbo valandų. Netoli rezidencijų patalpų (300 m spin-

duliu) yra įsikūrusios septynios meno galerijos, fotografų ir dailininkų sąjungos, trys dailės prie-

monių salonai, trys muziejai, daug viešojo maitinimo įstaigų, bažnyčios, Santakos parkas ir visa kita 

43  http://www.tdg.lt/apie/ [žiūrėta 2012-10-03]
44  http://www.tdg.lt/aktualijos/aktualija-100/ [žiūrėta 2012-10-03]
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senamiesčio infrastruktūra. Pabrėžiama, kad gildija tampriai bendradarbiauja su VDA Kauno dailės 

fakulteto Tekstilės katedra, kurios studentai yra tikslinė kūrybinių dirbtuvių bei bendravimo su at-

vykstančiaisiais grupė. 

Tikslinis segmentas

Tai specializuota rezidencija, skirta tekstilės meistrams. Kita vertus, gavę stipendijas jauni meni-

ninkai taip pat įdarbinami, todėl rezidencija turėtų būti ypač patraukli kūrybiniam jaunimui, siekian-

čiam įvertinimo bei pripažinimo.

Apibendrinimas

Šios rezidencijos atvejis atspindi Kultūros ministerijos siekį į kultūros politikos įgyvendinimo pro-

cesą įtraukti savivaldybes. Siekiant įtraukti visuomenę, vykdomi vietiniai Kauno projektai.

2.3.5. VšĮ „Naujas miesto veidas“

Sostinėje įsikūrusi menininkų rezidencija viešoji įstaiga „Naujas miesto veidas“, (nurodytas ad-

resas – loftas Kauno g. 36-221, Vilniaus m.). Įregistruota neseniai (2011-02-04), todėl kyla grėsmė 

supainioti su Lietuvos dailininkų sąjungos projektu „Naujas miesto veidas“.45

Šaltinis  – http://www.tdg.lt/apie/.

45  Projektas įgyvendintas 2009 m., vykstant renginiams „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“. Plačiau apie tai 
http://www.artistsassociation.lt/index.php?cid=6746 [žiūrėta 2012-10-02]
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Nurodoma, kad turima 32 kvadratinių metrų 2 aukštų erdvė (studijos aukštis 4,5 m, baltos sienos, 

geras apšvietimas). Iš pirmo į antrą aukštą veda atviri laiptai. Antrame aukšte miegamasis: dvigulė 

lova, spintelės ir biblioteka. Pirmame aukšte WC, kriauklė, dušo kabina. Virtuvėje yra viryklė, šaldy-

tuvas, kriauklė, spintelė. Atskira darbo erdvė prie lango (du darbo stalai, kėdės, knygų lentyna), taip 

pat įvestas internetas. 45 kvadratiniai metrai skirti bendro naudojimo dirbtuvėms. Išvardinta dirbtu-

vių įranga: presas, elektrinis presas, rankinė giljotina, knygos bloko pjovimo giljotina, odos skėlimo 

mašina, siuvimo mašinos, lakavimo ir traukos kameros, dirželių pjovimo įrenginys, bigavimo staklės 

(specializuojamasi įrišant knygas).

Apibendrinimas

Rekomenduotina patiems rezidencijos šeimininkams paskelbti išsamesnę informaciją internete, 

praverstų ir foto- / videopristatymas.

1.3.6. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras (adresas Kolegijos g. 5, Kražiai, Kelmės raj.) įkurtas 

restauruotame 17 a. Kražių kolegijos pastate. Pastato bendras plotas – daugiau kaip 2000 m2. Re-

miantis pateiktu aprašymu, įrengtos patalpos gyventi ir kurti 6 menininkams. Techniniai duomenys 

tokie: gyvenamosios patalpos sudaro atskirą bloką antrame aukšte su atskiru įėjimu, kurį su kitomis 

patalpomis jungia stiklo pertvaros. Pastate įrengtos trys salės (20 m2, 360 m2 ir 300 m2), darbo kabi-

netai, skirti repeticijoms, užsiėmimas ir renginiams. Skirtingų gyvenamųjų kambarių dydžiai skiriasi, 

bet vidutiniškai jie yra apie 20 m2, darbo kambariai apie 30 m2. Gyvenamosios patalpos įrengtos su 

visais patogumais (dušai, WC ir kt.), yra du poilsio kambariai. Dviejų poilsio kambarių langai yra į 

šiaurės vakarus, kitų į rytus ir pietus. Darbo kambarių langai yra šiaurės vakarų arba pietų pusėje. Sie-

nos šviesiai gelsvos spalvos, sienų aukštis – 6 m. Patalpos, kuriomis gali naudotis rezidentai: didžioji 

salė (3 aukšte) – 300 m2, kuri gali būti transformuojama į dvi sales, mažoji kamerinė salė (pirmame 

aukšte) – 40 m2 ir parodų salė (trečiame aukšte) – 100 m2. Pastato antrame aukšte įrengta mini vir-

tuvėlė. Turima įranga: konferencijų įranga, įgarsinimo aparatūra, bevielis internetas, 2 nešiojamieji 

kompiuteriai ir 4 stacionarūs, skaneris ir kopijavimo aparatas, įvairūs muzikos instrumentai, gausi 

klasikos fonoteka, biblioteka, televizorius. Prie pastato įrengta erdvi aikštė renginiams (apie 0,6 ha). 

Teigiama, kad visas bendrąsias kultūros centro patalpas gali naudoti rezidentai. Kambariuose veikia 

interneto ryšys, televizija, yra bevielė interneto prieiga. Centras turi visą reikiamą įrangą, skirtą dar-
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bui, poilsiui bei pramogoms. Centre dirba 14 darbuotojų: kultūros ir meno (režisierė, meno vadovai, 

kolektyvų vadovai, bibliotekininkės, muziejininkas-gidas, direktoriaus pavaduotoja-administratorė ir 

kt.) bei pagalbinis personalas: valytojos, kiemsargis-sargas ir kt. 

Vis dėlto vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad viešai prieinamos informacijos apie projekto vykdymą 

rasti neįmanoma, dėl to kyla abejonių projekto realumu. Susisiekti su projekto vykdytojais taip pat 

nepavyko, todėl adekvačiausia būtų vertinti esamą padėtį vietoje. Be to, vizualinė medžiaga, paskelb-

ta interneto svetainėje, pristato svarbiausius bendruomenės įvykius,46  o apie pačią rezidenciją jokios 

vizualinės medžiagos nėra, todėl sudėtinga spręsti, reikėtų padėtį vertinti nuvykus vietoje.

Tikslinis segmentas

Įvairioms kultūros ir meno sritims atstovaujantys kūrėjai.

Apibendrinimas

Kražiai yra potencialiai patraukli vieta, kurią tinkamai išnaudojus, būtų galima sulaukti pozityvių 

rezultatų. Menininkų mainų rezidencija yra vienas elementų, leidžiančių tai pasiekti. Kita vertus, 

būtinas kompleksinis požiūris – tik derinant vietinės bendruomenės, savivaldybės, kultūros ir meno 

atstovų iniciatyvas galima pasiekti užsibrėžtų tikslų.

2.3.7. Žeimių dvaro sodyba

Kitas nemažai abejonių keliantis atvejis yra Žeimių dvaro sodyba (adresas Draugystės g. 28, Žei-

miai, Jonavos raj.). Sodyba priklauso VšĮ „Ars communis“, kuri užsiima laisvalaikio ir pramogų orga-

46  http://www.kraziai.lt/?page_id=24 [žiūrėta 2012-10-02]
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nizavimu. Šios menininkų mainų rezidencijos organizatoriai nurodo, kad turimas gyvenamų kambarių 

skaičius – 3 (6 miegamosios vietos), vieno gyvenamojo kambario plotas – 45 kv. m; darbo kambariai: 

fotolaboratorijos kambarys, tapybos studija, biblioteka, popieriaus kambarys, archyvas / palėpė, eks-

pozicijos salė (111 kv. m). Techninė įranga: bevielis interneto ryšys, vienas stacionarus kompiuteris, 

penki skirtingi fotoaparatai (past.: neaišku kokie), du spausdintuvai ir vienas skaneris, taip pat vienas 

projektorius bei projektoriaus ekranas. Tikslesnės techninės specifikacijos nepateikiamos.

Pastebėtina, kad vizualinės medžiagos Žeimių dvaro sodybą pristatančioje svetainėje nedaug, nau-

dotis teko ankstesniais fotofiksacijos dokumentais (pavyzdys pateikiamas). Manytume, kad vertėtų 

plačiajai visuomenei išsamiau pristatyti atliktus restauracijos darbus, vizualiai lyginant ankstesnę dva-

ro būklę ir dabartinę padėtį. Vykdomų darbų eiga apibūdinama itin kukliai: „Žeimių dvaro sodyboje 

vykdoma restauracija remiasi nuosekliais, kultūros paveldo reglamentuose apibrėžtais principais ir 

normatyvais, atsižvelgiama į sudėtingą kultūros paveldo vertybių funkcijų kaitą įvairiuose kultūros 

kontekstuose. Siekiama suformuoti ekologinės ir žinių visuomenės interesus atitinkantį Žeimių dvaro 

sodybos vaizdinį.“47 O kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, pristatant edukacinę veiklą pagal numatytus 

projektus, iš viso nėra jokios informacijos.48

Apibūdinant žmogiškuosius išteklius teigiama, esą Žeimių dvaro sodyboje gyvena penki žmonės, 

kurie atstovauja skirtingoms sritims ir atlieka skirtingus darbus, nes darbų spektras yra labai platus, jis 

skirstomas į tris sektorius: administracinį, kūrybinį ir ūkinį. Pasiskirstymas yra dinamiškas, priklauso-

mai nuo vykdomo projekto apimties.

Susisiekti su projekto vykdytojais nepavyko, vertėtų esamą padėtį įvertinti vietoje. Kaip teigiama 

pačių organizatorių interneto puslapyje: „Bendras „ARS COMMUNIS“ & ŽEMAT projektas „D N G 

& „REZIDENTŪRA JO-JO“ reprezentuoja galerijos ir rezidentūros modelio įsteigimą ir funkciona-

vimą. Projekto metu Žeimių dvaro sodyba pristatoma kaip D N G (Domas Noreika Gallery) meninė 

instaliacija ir veikia parodos / postmodernaus meno muziejaus bei „REZIDENTŪROS JO-JO“ ritmu. 

Taip siekiama išlaikyti dvaro sodybą kaip profesionalų kultūros paveldo funkcijas atitinkantį analitinio 

meno industrijų architektūros ir sklaidos centrą, bandoma sistemingai suvokti ir atspindėti skirtingas 

kultūrines įtakas. Taip pat norima išskirti sodybos parką kaip augimui ir vystymuisi skirtą inkubatorių, 

kur plėtojamos kultūrinio turizmo, informacijos ir ekologijos programos, orientuotos į santykį, savitai 

apibrėžiantį šiuolaikiškumą ir istoriškumą, organizuojami aukšto lygio kultūriniai renginiai, meno pro-

 http://www.zeimiudvaras.lt/restoration.php [žiūrėta 2012-10-02]
http://www.zeimiudvaras.lt/education.php [žiūrėta 2012-10-02]
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jektai, edukacinės programos, miestelio bendruomenės šventės, vaikų stovyklos.“49 Dėl pačios meni-

ninkų mainų rezidencijos veiklos kyla klausimų, nes pasigendama išsamesnių duomenų apie nuveiktus 

darbus, įgyvendinamus projektus, konkretumo pristatant pasiektus rezultatus.

Apibendrinimas

Dvaro panaudojimas kultūros tikslams yra gražios idėjos pavyzdys: istorinio paveldo objektas tapo 

meno ir kultūros atstovų, taip pat visuomenininkų veiklos vieta. Dvaras atgyja ir tradicija įgyja tęstinu-

mą: kaip prieš šimtą metų jis vėl tampa kultūros židiniu ir traukos centru. Kita vertus, minėtas pavyz-

dys rodo, kad kol kas tai ne tik graži idėja, bet ir nuolatinis procesas, kurio įgyvendinimas reikalauja 

sutelkti daug finansinių, moralinių, intelektualinių pajėgų.

2.3.8. „Jurodis“

Nemažai klausimų kyla susipažinus su Jurbarko rajono turizmo paslaugų teikėjų organizacija, re-

zidencija „Jurodis“ (adresas Dariaus ir Girėno gatvė 54, Jurbarkas). Oficialiame apraše teigiama, kad 

restauruotame praėjusio amžiaus miestelėnų name įrengti 7 vienviečiai ir dviviečiai kambariai su 

dušu ir tualetu, bevieliu internetu, televizija kiekviename. Dviejuose vasarnamio tipo pastatuose yra 

16 vietų – 8 dviviečiai kambariai. Dvi 85 ir 50 kvadratinių metrų salės-studijos (telpa iki 50 žmonių), 

pagalbinės patalpos, oranžerija su darbo vieta. Sodybos teritorija – 1 ha. 

Šaltinis – http://www.gasthaus.lt/galleries/.

49  http://www.zeimiudvaras.lt/culture.php [žiūrėta 2012-10-03]
50  http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Del_Kulturos_ir_meno_kureju_rezidenciju_/493/15/503 [žiūrėta 2012-10-04]

Šiam Jurbarko rajono turizmo paslaugų teikėjų organizacijos projektui Lietuvos Respublikos kul-

tūros ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. ĮV-285 atsižvelgiant „į Kultūros ir meno kūrėjų rezi-

dencijų projektų ekspertų komisijos rekomendacijas“50 buvo paskirta 20 000 Lt suma. Deja, kol kas 

nėra jokios informacijos, kuri leistų įsitikinti projekto realumu. Informaciniuose leidiniuose „Jurodis“ 
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pristatomas kaip kaimo turizmo sodyba, teikianti apgyvendinimo ir poilsio paslaugas.51

Šio projekto teikimas finansuoti iš Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijoms skirtų lėšų, juo labiau 

atviruose šaltiniuose aptikta informacija,52 verčia pasitikslinti informaciją apie įgyvendinamą veiklą 

bei panaudotų lėšų tikslingumą.

Tikslinis segmentas

Įvairioms kultūros ir meno sritims atstovaujantys kūrėjai.

Apibendrinimas

Planuojant vykdyti menininkų rezidencijos veiklą yra būtinas aiškesnis misijos bei ateities vizijos 

pristatymas.

2.3.9. UAB „Užupio fenomenas“

UAB „Užupio fenomenas“ rezidencijos veikla taip pat kelia nemažai klausimų. Kaip teigiama, Vil-

niuje, Antakalnio mikrorajone įrengtos naujos rezidencijos patalpos – 25 kvadratinių metrų šviesus 

kambarys, nedidelė virtuvė, tualetas bei dušas. Rezidencijoje taip pat yra internetas, rezidentai gali 

naudotis dviračiu. Į rezidencijos studiją yra atskiras įėjimas. Deja, informacijos apie šį projektą rasti 

viešai prieinamuose šaltiniuose neįmanoma, o atsakymo iš įkūrėjų sulaukti nepavyko.

2.3.10. Viešoji įstaiga „Menų spaustuvė“

Viešoji įstaiga „Menų spaustuvė“ deklaruoja siekianti ugdyti kūrybingą visuomenę, naujinti Lie-

tuvos kultūrą ir Lietuvą per kultūrą (šiuolaikinių scenos menų centras atviras visiems kūrybingiems 

žmonėms ir norintiems jais tapti). Kaip teigia patys steigėjai, ji yra „tarsi oro uostas, skirtas įvairių 

kultūros operatorių lėktuvams. Mąstymas, atvirumas ir smalsumas – tai trys žodžiai apibūdinantys 

mūsų veiklą. Tikime tuo, kad menai gali keisti visuomenę, nes ugdo kitokį jos požiūrį į kasdienybę.“53

Viena „Menų spaustuvės“ numatytų veiklos krypčių yra scenos menų organizacijų rezidavimo bazė. 

Sėkmingai veikiančios organizacijos tikslai ir filosofija puikiai tinka menininkų rezidencijos idėjai.

Pagrindinis trumpalaikio rezidavimo „Menų spaustuvės“ patalpose atrankos prioritetas – šiuolaiki-

niai scenos menai. Nurodyti tokie trumpalaikės rezidencijos tikslai:

51  http://www.gasthaus.lt/paslaugos [žiūrėta 2012-10-02]
52  http://www.tikrai.lt/jurbarko-rajono-turizmo-paslaugu-teikeju-organizacija/116026 [žiūrėta 2012-10-02]
http://forumas.draugas.lt/messageview.cfm?catid=282&threadid=951633&title=jurbarko-rajono-turizmo-paslaugu-tei-
keju-organizacija-imones [žiūrėta 2012-10-02]
http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Verslo-takas/Pilkos-varnos-idomios-pasauliui-nebus [žiūrėta 2012-10-02]
53  http://www.menuspaustuve.lt/index.php?lng=LT&content=page&id=151 [žiūrėta 2012-10-30].
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inicijuoti ir skatinti nevyriausybinių, pelno nesiekiančių organizacijų, iniciatyvinių grupių ir as-

menų (režisierių, choreografų, aktorių, šokėjų bei jų vadybininkų ir kitų specialistų) kūrybinę veiklą 

profesionalių scenos menų ir kūrybinių verslų srityse;

pasitelkus „Menų spaustuvės“ infrastruktūrą, sudaryti palankias sąlygas jų kūrybinių produktų ga-

mybai, pristatymui ir vadybai;

skatinti kūrybinių verslų plėtrą ir inovacijas, naujų, alternatyvinių, eksperimentinių projektų įgy-

vendinimą bei tarptautinį bendradarbiavimą;

įtakoti kultūros politikos raidą šalyje, skatinti nevyriausybinio kultūros sektoriaus įtaką teigia-

miems šalies procesams.54

„Menų spaustuvės“ trumpalaikiais rezidentais gali tapti nevyriausybinės organizacijos, t. y. vi-

suomeninės organizacijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios ir pelno nesiekiančios 

kultūros ir meno įstaigos, išskyrus įstaigas, kurių steigėjai yra tik valstybės arba savivaldybių insti-

tucijos, iniciatyvinės kultūros ir meno grupės, susibūrusios konkretiems projektams įgyvendinti, fizi-

niai asmenys, kūrybinių verslų atstovai, kitos organizacijos ar fiziniai asmenys, teikiantys paslaugas 

kultūros ir meno organizacijų bei kūrėjų sektoriui, arba stiprinantys jų veiklą.

„Menų spaustuvės“ rezidentams lengvatinėmis sąlygomis suteikia: naudojimosi biurais paslauga 

(vadybos paslauga); naudojimosi infoteka paslauga (informacijos paslauga); konsultacinės ir kitos 

infrastruktūrinės „Menų spaustuvės“ paslaugos (finansinės, teisinės, nakvynės, maitinimo ir pan.); 

naudojimosi repeticinėmis erdvėmis (Studija II, Studija III, Stiklinė I ir Stiklinė II) paslauga (kūrimo 

arba scenos menų kūrinių gamybos paslauga); naudojimosi renginių salėmis (Juodoji ir Kišeninė 

salės) ir daugiafunkcėmis erdvėmis (Studija II, Studija III, Stiklinė I ir Stiklinė II) pristatymams pa-

slauga (pristatymo paslauga, t. y. spektaklio, spaudos konferencijos, seminaro ar kito renginio Menų 

spaustuvės patalpose rengimas).

Ilgalaikiai „Menų spaustuvės“ rezidentai: Gyčio Ivanausko teatras, Teatro judėjimas „No theatre“, 

„Stalo teatras“, Lietuvos šokio informacijos centras, Teatras „Utopia:, Teatro laboratorija „Atviras ra-

tas“, Vyčio Jankausko šokio teatras, Šokios teatras „Dansema“, Šiuolaikinio šokio asociacija.55 2012 

m. pabaigoje „Menų spaustuvės“trumpalaikė rezidentė buvo VšĮ „Fralita Films“ prodiuserinė kom-

panija, įkurta Vilniuje, Lietuvoje, prodiusuojanti vaidybinius ir dokumentinius filmus bei dirbanti su 

54  Trumpalaikio rezidavimo viešosios įstaigos „Menų spaustuvė: patalpose taisyklės (2011–2014 m.), http://www.me-
nuspaustuve.lt/streamer.php?id=1522 [žiūrėta 2012-10-30].
55  http://www.menuspaustuve.lt/index.php?lng=LT&content=page&id=232 [žiūrėta 2012-10-30].
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TV projektais. Įmonė skiria didesnį dėmesį bendros gamybos projektams, bendradarbiauja su tarptau-

tiniais partneriais. Ji siekia tapti prancūziškų filmų platintoja Lietuvoje ir filmų iš Baltijos valstybių 

pardavimų atstove Prancūzijoje.56

VšĮ „Balta scena“ – asociacija, siekianti skatinti kultūros ir meno sektoriaus atstovų socialinį atsa-

kingumą ir aktyvumą, perkelti meną į problemines viešąsias erdves, išryškinti socialines problemas ir 

ieškoti naujų problemų sprendimo būdų pasitelkiant menines priemones; jungti menininkus ir įvairių 

sričių kūrėjus socialiniams-meniniams projektams Lietuvoje ir užsienyje, padaryti meną labiau prie-

inamą socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms, skelbti ir propaguoti visuomenėje aukščiau nurody-

tus tikslus bei vertybes, remti asmenis ir neformalias grupes, siekiančias tikslų, analogiškų Asociaci-

jos tikslams, koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti.57

56  http://www.fralitafilms.com/company_lt.html [žiūrėta 2012-12-30].
57  Asociacijos „Balta scena“ įstatai, http://www.baltascena.lt/apie/asociacijos-istatai [žiūrėta 2012-10-30]
58  Juodoji salė, http://www.menuspaustuve.lt/index.php?content=hall&id=25&lng=LT [žiūrėta 2012-10-30].

Šaltinis – http://www.menuspaustuve.lt/index.php?content=hall&id=26&lng=LT.

Rezidentams sudarytos palankios sąlygos kurti. Pavyzdžiui, jie gali naudotis keliomis salėmis. Mo-

derni „Juodoji salė“ tai daugiafunkcė erdvė, kuri gali būti transformuojama į klasikinio teatro sceną, 

juodosios dėžės (angl. black box) teatro sceną, kino salę, konferencijų salę bei koncertų salę. Salėje 

sumontuotas sustumiamas / išskleidžiamas amfiteatras, kuriame telpa 203 žiūrovai. Kai amfiteatras 

suskleistas, salėje gali tilpti apie 300 stovinčių žiūrovų.58
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Šaltinis –  http://www.menuspaustuve.lt/index.php?content=hall&id=25&lng=LT.

Čia taip pat reziduoja užsienio šalių menininkai. Pavyzdžiui, „Juodojoje salėje“ trupė „NONcom-

pany“ iš Bergeno (Norvegija) 2012 m. rugpjūčio mėn. pristatė muzikinę trilogijos KAZAK dalį, kurią 

dvi savaites intensyviai repetavo reziduodama Menų spaustuvėje.59

Tikslinis segmentas

Kultūros ir meno atstovai, siekiantys skleisti šiuolaikinio meno idėjas.

Apibendrinimas

Įstaigos veiklos apžvalga atskleidė, kad menininkų rezidavimo procesui skiriama daug dėmesio. 

„Menų spaustuvė“ galėtų būti pateikta kaip vienas sėkmingiausių rezidencijų pavyzdžių Lietuvoje.

2.3.11. Asociacija Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius

Rezidencija yra Kauno fotografijos galerijoje (Rotušes a. 1 / Vilniaus g. 2, Kaunas). Po rekons-

trukcijos rezidencija duris atvėrė 2010 metais. 200 kvadratinių metrų moderni erdvė yra viena iš 

didžiausių ir svarbiausių parodų vietų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, skirta klasikinei, tradi-

cinei fotografijai bei inovatyviems šiuolaikinio meno projektams, kuriuos rengti, vykdyti ir vertinti 

kviečiami gabūs bei perspektyvūs menininkai ir kritikai iš viso pasaulio.60

Lietuvos fotomenininkų asociacijos sąjungos Kauno skyriaus rezidencijos veiklą remia LR kul-

59  Menų spaustuvės rezidentai iš Norvegijos kviečia į projekto pristatymą, http://www.menuspaustuve.lt/index.php?con-
tent=archive&id=393&lng=LT [žiūrėta 2012-10-30].
60  Kauno fotografijos galerija, http://www.kaunasgallery.lt/, [žiūrėta 2012-10-30].
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tūros ministerija. Kauno fotografijos galerija vykdo aktyvią veiklą, pavyzdžiui, 2012 lapkričio mėn. 

šioje galerijoje rezidavo Michal Iwanowski iš Jungtinės Karalystės – fotografas pristatė jau anksčiau 

įgyvendintus savo meninius projektus, taip pat pasidalino mintimis apie rezidencijos metu Lietuvoje 

pradėtą naują projektą.61 2012 m. spalio 6–16 d. Kauno fotografijos galerijoje viešėjo fotografas iš 

Vokietijos Andreas Langen, jau keletą metų plėtojantis fotoprojektą „Apie demokratija“ – savo vizito 

metu fotografas fiksavo priešrinkiminę kampaniją Lietuvoje, o spalio 15 d. Kauno fotografijos gale-

rijoje buvo surengtas susitikimas su autoriumi, kurio metu fotografas pasidalino savo nauja patirtimi 

bei pristatė Lietuvoje sukurtus darbus.62 Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, Kauno fotografijos galeri-

ja neapsiriboja vien griežtai specializuota profesionalų grupe, t. y. fotomenininkais, o vykdoma aktyvi 

veikla, siekiant informuoti, sudominti ir įtraukti plačiosios visuomenės atstovus.

Tikslinė auditorija

Fotomenininkai, kurie nori dalintis patirtimi ir pristatyti savo kūrinius visuomenei.

Apibendrinimas

Vienintelė fotografijos meno atstovų mainų rezidencija Lietuvoje, kurios veiklą remia LR kultūros 

ministerija. Sektinas menininkų bendradarbiavimo su vietinės savivaldos institucijomis bei bendruo-

mene pavyzdys – vertėtų pasidalinti gerąja patirtimi su savo kolegomis.

Apibendrinant menininkų mainų rezidencijų analizę galima pateikti tokią SSGG analizę:
STIPRYBĖS

Efektyviai reorganizuojamos ir veikiančios meni-
ninkų mainų rezidencijos – geografiniu požiūriu 
išdėstytos pakankamai optimaliai, kuriami daugia-
funkciai centrai, orientuojamasi į veiklą keliomis 
kryptimis.

Stiprus bendradarbiavimas tarp menininkų bei di-
dėjantis bendradarbiavimas su vietos bendruome-
nėmis kultūrinių renginių bei projektų metu.

Įvairūs renginiai, patrauklūs tiek profesionalaus 
meno, tiek plačiosios visuomenės atstovams.

Turtingas kultūrinis-istorinis paveldas, pirmiau-
siadvarai, kurie gali atgimti ir vėl tapti kultūros 
centrais.

Užmegzti tarptautiniai ryšiai, įgyvendinti ir naujai 
pradėti projektai, kas skatina tolimesnį bendradar-
biavimą, papildomų lėšų pritraukimą.

Gerai parengta techninė bazė, įrengtos interneto 
prieigos.

SILPNYBĖS

Abejotina ar nepritaikyta veiklai menininkų mai-
nų rezidencijų būklė bei materialinė bazė, trūksta 
pagalbinių patalpų, transporto ir kt. 

Lėšų stygius.

Kvalifikuotų ir jaunų specialistų trūkumas.

Neaktyvus menininkų, kultūros darbuotojų daly-
vavimas programose.

Santykinai nedideli darbuotojų atlyginimai.

Per silpnas bendradarbiavimas su privačiu sekto-
riumi bei kitokio pobūdžio (ne kultūros) įstaigo-
mis.

Nepakankama orientacija į jaunimą.

Dauguma kultūros paveldo objektų yra vietinės 
reikšmės.
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GALIMYBĖS

Reikiamos kvalifikacijos, jaunų kultūros specia-
listų pritraukimas dirbti, ypač rajonuose.

Reguliarus menininkų mainų rezidencijų atnau-
jinimas, renovavimas, aprūpinimas šiuolaikine 
įranga bei priemonėmis.

Menininkų mainų rezidencijose teikiamų paslau-
gų plėtojimas, gausinimas.

Vietos bendruomenės, nevyriausybinių organiza-
cijų skatinimas dalyvauti menininkų mainų rezi-
dencijų veikloje, taip pat kultūros paveldo objek-
tų, kuriuose veikia menininkų mainų rezidencijos, 
saugojimas.

Naudojimasis ES struktūrinių fondų ir kitų tarp-
tautinių programų teikiamomis finansinės para-
mos galimybėmis.

Galimybė bendradarbiauti su užsienio šalių part-
neriais; tai suteikia galimybių įgyti patirties.

GRĖSMĖS

Specialistų, dirbančių kultūros srityse, stoka ir ne-
pakankama jų kvalifikacija.

Jaunų žmonių iš rajonų išvykimas.

Nepakankamas valstybinis kultūros sektoriaus 
finansavimas.

Kultūrinių ir gamtinių objektų patrauklumo ma-
žėjimas, laiku ir tinkamai nepritaikius jų rekreaci-
niams visuomenės poreikiams.

Prarandamos tinkamai neapsaugotos kultūros 
vertybės.

Dokumentų komplektavimo sistemos netobulu-
mas.

Institucinės bazės stiprinimas ir kultūros įstaigų restruktūrizacija, taip pat savivaldybių adminis-

tracijos struktūros pakeitimai yra orientuoti į kultūros politikos įgyvendinimo įstaigų optimizavimą, 

siekiant, kad gyventojas galėtų įsitraukti į kūrybinę veiklą bei susipažintų su kuo įvairesnėmis meno 

formomis. 

Kultūros politikos įgyvendinimo problemos, išskirtos R. Weber, yra būdingos ir menininkų mainų 

rezidencijų atveju, t. y. finansavimo problema, struktūrinė kultūros politikos problema, kurią bando-

ma spręsti keičiant bei atnaujinant kultūros įstaigų tinklą, ir koncepcinė problema, kurią įrodo orien-

tacijų ir idėjų kaitos nebuvimas bei diskusijų trūkumas kultūros politikos klausimais tiek vietiniu, tiek 

bendrai valstybiniu lygmeniu.63 Pačių menininkų bei kultūros darbuotojų, visuomeninių organizacijų, 

vietinių bendruomenių aktyvumas gali paskatinti platesnes diskusijas ne tik siauru menininkų mainų 

rezidencijų, bet ir valstybės lygmeniu. Koncentravimasis konkrečiai į menininkų mainų rezidencijų 

problemas, be abejo, yra būtinas, bet be nacionalinio lygio klausimų sprendimo vargu ar įmanoma 

pasiekti efektyvesnį kultūros politikos įgyvendinimą konkrečiose srityse.

Kultūros politikos įgyvendinimo sėkmė priklauso ne tik nuo įstaigų tinklo pertvarkymo bet ir nuo 

61  Kauno fotografijos galerija, http://www.kaunasgallery.lt/, [žiūrėta 2012-10-30].
62  Susitikimas su meno rezidentu Michal Iwanowski, http://www.kaunasgallery.lt/, [žiūrėta 2012-10-30].
63  Susitikimas su fotografu Andreas Langen Kauno fotografijos galerijoje, http://www.kaunasgallery.lt/, [žiūrėta 2012-10-30].
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bendradarbiavimo tinklų kūrimo. Skatintinas bendradarbiavimas tarp menininkų mainų rezidencijų, 

kita vertus, vien tik stiprus bendradarbiavimas nėra pakankamas faktorius, siekiant efektyviai įgyven-

dinti kultūros politiką. Tik stiprinant ryšius tarp valstybės institucijų, savivaldybių, kultūros įstaigų, 

taip pat su užsienio partneriais, galima pasiekti optimaliausių rezultatų tiek kultūros politikos įgyven-

dinimo srityje, tiek menininkų mainų rezidencijų atveju.

Išnagrinėjus teiktus kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų projektus, galima daryti prielaidą, kad 

greičiau egzistuoja ne informacijos trūkumas, bet tarp pačių menininkų pasitaikantis neįsigilinimas 

kaip pildyti ir pateikti paraiškas. Tokiu atveju dalykiniai seminarai bei išsamesnės instrukcijos, pa-

skelbtos internete, palengvintų menininkams dalyvavimo teikiant kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų 

projektus procedūrą. Bendraujant tiek su pačiais menininkais, tiek su ekspertais, išryškėjo tam tikros 

tendencijos, kurias apibendrinant būtų galima teigti, kad nepaisant atsargumo ar net kartais pasi-

reiškiančio skepticizmo, iš esmės visi respondentai pritaria bendros strategijos menininkų rezidenci-

joms kūrimui, kuri, jų manymu, pirmiausiai turėtų skatinti efektyvesnį tarpusavio bendradarbiavimą, 

projektinę veiklą, pritrauktų didesnį finansavimą. Turimą jau sukauptą patirtį ir materialinę bazę jie 

vertina kaip efektyvią startinę poziciją, suteikiančią nemažai privalumų. Tinkamas rūpinimasis, pa-

laikymas (šiuo atveju menininkų mainų rezidencijų) yra vienas iš sėkmingos veiklos garantų. Bendra-

darbiavimas su Šiaurės šalimis vertinamas kaip neabejotinai vertingas, tačiau nebūtinai prioritetinis 

(šiuo atveju žvelgiama platesnio tarptautiškumo linkme). Vis dėlto išlieka tinkamai neįsisavinta vir-

tuali erdvė – patrauklus pristatymas ne vien lietuvių, bet keliomis kalbomis skaitmeniniu pavidalu, 

visų pirma internete, galėtų tapti vienu iš sudedamųjų reikšmingo postūmio dalių įgyvendinant kon-

krečius kultūros politikos uždavinius menininkų rezidencijų atveju.
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3. ŠIAURĖS ŠALIŲ PATIRTIS LIETUVAI KULTŪROS IR MENO KŪRĖJŲ 
REZIDENCIJŲ VEIKLOS SRITYJE

3.1. Tyrimo eiga

Šiaurės šalių patirtis neabejotinai vertinga Lietuvai, juo labiau, kad nebe pirmi metai bendradar-

biaujama menininkų mainų srityje. Ieva Dilytė, apibūdindama kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų 

klausimą Lietuvos dailininkų atveju, pastebi: „Tarptautinis menininkų bendradarbiavimas pastarai-

siais dešimtmečiais Lietuvos dailėje tapo natūralus ir neišvengiamas. Integracija į tarptautinį šiuolai-

kinio meno vyksmą nuspalvina ne tik tarptautinių projektų ar parodų, bet ir vietinių meninių įvykių 

panoramą. Praeito dešimtmečio pradžioje atsivėrus sienoms į Vakarus atsidarė keliai ne tik laisvai 

sklisti informacijai, bet ir judėti menininkams, t. y. atsirado galimybė patiems pažinti Vakarų šiuolai-

kinio meno principus bei vyksmą. [...] Dažniausiai menininkų stažuočių maršrutai, atrodo, driekiasi 

Šiaurės šalių link. Šiaurės šalių šiuolaikinio meno institutas (NIFCA) jau keletą metų bendradarbiauja 

su LDS, kuri įtraukta į meninių rezidencijų programos tinklą. Daugelis menininkų, nebūtinai LDS 

nariai, yra vykę į stažuotes vienoje ar kitoje NIFCA administruojamoje studijoje. Ši rezidencijų pro-

grama remia profesionalius menininkus iš Šiaurės ir Baltijos šalių. Menininkams sudaromos sąlygos 

keletą mėnesių gyventi ir dirbti įvairiose Šiaurės šalių regiono vietose bei Taline, Rygoje, Vilniuje, 

aprūpinant lėšomis kasdienėms reikmėms. Programa vykdoma bendradarbiaujant su vietinėmis me-

nininkų organizacijomis ir tikintis plėsti kontaktus bei keistis idėjomis. […] Taip pat mūsų meninin-

kai nėra įpratę pasidalinti sėkmingiausių rezidencijų patirtimi.“1 Atsižvelgiant į šias pastaruoju metu 

išryškėjusias tendencijas, ypač svarbi tampa Šiaurės šalių patirtis kultūros politikos ir tarptautinio 

bendradarbiavimo srityje. Trumpai išanalizuosime Suomijos, Danijos ir Švedijos situaciją.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad rašant šį galimybių studijos skyrių, buvo susidurta su objekty-

viais sunkumais tyrimų metu. Informacijos buvo kreiptasi į Šiaurės ministrų tarybos biurą Lietuvoje, 

Lietuvos ambasadas Šiaurės šalyse, Suomijos, Švedijos ir Danijos ambasadas Lietuvoje bei bandoma 

susisiekti su atskiromis išvardintų valstybių institucijomis, atsakingomis už tarptautinį bendradarbia-

vimą. Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje darbuotojai, pasak gauto atsakymo, jokios informa-

cijos apie projektus menininkų rezidencijoms paremti neturi ir negali suteikti, o dėl atskirų Šiaurės 

šalių iniciatyvų reikėtų kreiptis į tų šalių valstybines institucijas, atsakingas už šias veiklas . Dėl meno 

rezidencijų teisinio reglamentavimo Šiaurės šalyse taip pat buvo siūloma kreiptis į atskiras menų re-

1  Dilytė, I. Meno mainai: keletas minčių apie rezidencijų programas. http://www.culture.lt/daile/01%282%29/mmk.htm 
[žiūrėta 2012-10-13]
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zidencijas, teiraujantis, kokiu teisiniu pagrindu jos veikia. Tuo tarpu į pateiktas užklausas atsakymų 

arba nesulaukta, arba gauti mandagūs atsakymai, kad ši informacija nėra teikiama viešai. Taip pat 

informacijos negalėjo pateikti Suomijos, Danijos ir Švedijos ambasados, nurodydamos, kad tokios 

informacijos neturi.

Renkant informaciją, buvo bandoma susisiekti su kultūros atašė Šiaurės valstybėse (Suomijai, Nor-

vegijai, Danijai ir Švedijai), atsakymo sulaukta tik iš ambasadoriaus Norvegijoje. Remiantis gauta 

informacija, pavyko išsiaiškinti, kad iki 2012 metų liepos 1 dienos Danijoje rezidavo kultūros atašė 

Liana Ruokytė-Jonsson. Nuo 2012 metų liepos 1 dienos kultūros atašė pareigybė steigiama Švedijos 

Karalystėje.2 Tačiau kol kas pranešimo apie paskirtą naują kultūros atašė nėra, o informacijos viešai 

prieinamuose šaltiniuose taip pat nesama. Greičiausiai dėl šios priežasties nebuvo gautas oficialus 

atsakymas iš kultūros atašė Šiaurės šalims.

Atsižvelgiant į situaciją, pagrindiniai duomenys, kuriais buvo galima disponuoti, tai vieši internete 

publikuoti moksliniai straipsniai, tyrimai bei pasirinktų institucijų bei menų rezidencijų tinklalapiai 

(būtina pabrėžti, kad minėtuose tinklalapiuose dalis informacijos nėra laisvai prieinama). Taigi, nepre-

tenduojama teigti, kad Šiaurės šalių atvejo tyrimas yra visiškai išsamus. Pastarąją spragą būtų galima 

užpildyti atlikus tiesioginį pasirinktų institucijų tyrimą jų rezidavimo vietose (o tam pirmiausia reikia 

ministerijų lygmeniu išspręsti apsikeitimo informacija klausimą, taip pat būtų perspektyvu nuvykti 

tiesiogiai į vietą toliau kaupti duomenis).

Pateikiama informacija, taip pat ir istoriniu aspektu, apie Šiaurės šalių tarptautinį bendradarbiavi-

mą parodo, kaip formuojasi tarptautinio bendradarbiavimo tinklai, tarp jų ir menininkų rezidencijų 

programos. Pastebėtina, kad visose aptartose Šiaurės valstybėse nacionalinis menininkų finansavimas 

pirmiausia yra skiriamas tos šalies kultūros atstovui. Tai gali būti parama tiek darbui rezidencijose 

užsienyje, tiek rezidencijose šalies viduje. Didžioji dalis paramos užsienio menininkams yra skiriama 

pagal didelius tarptautinius projektus. Šiaurės šalių atveju tai būtų Šiaurės ministrų tarybos iniciatyvos. 

Pastebėjus šią tendenciją, darytina prielaida, kad efektyviai į tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą 

Lietuva galės įsijungti tik tada, kai bus suformuota nacionalinė meno paramos sistema (stiprus meno 

rezidencijų tinklas, galintis teikti geras gyvenimo ir kūrybos sąlygas menininkams). Tarp šiuo metu 

Lietuvoje veikiančių menų rezidencijų tiek originalumu, tiek sąlygomis kūrybai, taip pat ypač aukšto 

lygio idėjų plėtojimu išsiskiria Nidos meno kolonija bei DAR (Druskininkai Artists’ Residence), ga-

2  http://www.lrv.lt/Posed_medz/2011/111109/08.pdf 
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linčios būti kultūrų dialogo ir sėkmingo jo plėtojimo pavyzdžiu. Tik esant stipriai nacionalinei meno 

paramos sistemai galima tikėtis efektyvaus tarptautinio bendradarbiavimo paritetiniais pagrindais. 

3.2. Suomijos atvejo analizė

3.2.1. Bendrosios Suomijos kultūros politikos kryptys

Suomijos kultūros politikos pagrindą sudaro tautinio tapatumo išsaugojimas ir etninės kūrybos 

skatinimo programos. Tradicinė suomiška meninės kūrybos skatinimo strategija buvo nesudėtinga ir 

pragmatiška: užtikrinti palankias darbo sąlygas individualiems menininkams ar jų asociacijomis, ski-

riant valstybines dotacijas, stipendijas ir pensijas, siekiant pagerinti menininkų ekonominę padėtį.3

Suomijos teisės aktų ir administracinės kultūros politikos sistema buvo sukurta praeito amžiaus 

7 dešimtmetyje ir grindžiama kultūros įstaigų, meno visuomenės ir menininkų asociacijų bei savi-

valdybės savarankiška kultūros administravimo plėtra.4 Ekonomikos nuosmukis 1990-ųjų pradžioje 

inicijavo kultūros politiką vykdančių institucijų spartesnį decentralizavimą bei naujų kultūros finan-

savimo šaltinių paiešką skatinant viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą meno ir kultūros 

sferoje, glaudžiai susiejant kultūrą su žmogaus teisių, žiniasklaidos ir aplinkosaugos sferomis. Siekia-

ma, kad Suomijos kultūros politika atitiktų šiuos pagrindinius principus:

1. Remti kūrybingumą ir įvairovę.

2. Stiprinti tautinę tapatybę.

3. Skatinti vienodas galimybes susipažinti su meno ir kultūros pasiekimais.

4. Didinti meno ir kultūros ekonominę ir socialinę reikšmę.

5. Didinti decentralizaciją ir skatinti partnerystę kultūros finansavimo srityje tarp valstybinio, vi-

suomeninio ir privataus sektoriaus, siekiant išlaikyti tvarų kultūros vystymąsi.5

Pagal galiojančius Suomijos įstatymus centrinės valdžios institucijos yra atsakingos už tarptautinį 

bendradarbiavimą jų kuruojamos politikos srityje. Tai nurodo, kad centrinės valdymo institucijos yra 

savarankiškos vystant tarptautinį bendradarbiavimą. Užsienio reikalų ministerija atlieka koordinuo-

jamąją funkciją, todėl ji vaidina kone svarbiausią vaidmenį sudarant tarptautines sutartis ar Suomijai 

prisiimant naujus tarptautinius įsipareigojimus. Tarp ministerijai pavestų tarpžinybinių uždavinių, 

3  http://www.culturalpolicies.net/web/finland.php?aid=41&cid=1160&lid=en&curl=1 [žiūrėta 2012-10-13].
4  Bianchini, F., Parkinson, M. Cultural Policy and Urban Regeneration: The West European Experience. – Manchester 
University Press ND, 1993, p. 7–21.
5  Lewis, R. D. Finland, Cultural Lone Wolf. - Nicholas Brealey Publishing, 2004, p. 191–196. 
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tokių, kaip tarptautinės prekybos ir investicijų skatinimo, humanitarinės pagalbos ar Šiaurės valstybių 

bendradarbiavimo, yra ir kultūrinis valstybės bendradarbiavimas, siekiant Suomijos kultūrą padaryti 

žinomesnę tarptautiniu mastu. Kitaip tariant, Užsienio reikalų ministerija turi svarią įtaką visų formų 

tarptautinio ir kultūrinio bendradarbiavimo srityse. Taip kartu su Švietimo ir kultūros ministerija Už-

sienio reikalų ministerija dalinasi atsakomybe už Suomijos kultūrinius susitarimus ar dvišales sutartis 

kultūros srityje. Po 1989 m. geopolitinių pasikeitimų ir Suomijos narystės ES padidėjo ir Užsienio 

reikalų ministerijos vaidmuo tarptautiniame ir regioniniame bendradarbiavime. Dabar ji atsakinga už 

Baltijos jūros ir Barenco jūros regionuose vykstantį tarptautinį bendradarbiavimą ir Šiaurės dimensi-

jos politikos iniciatyvas.6

Kita vertus, nors Užsienio reikalų ministerija ir finansuoja kai kuriuos tarptautinius projektus, visgi 

projektų inicijavimo ir pagrindinio finansavimo klausimai yra palikti kitų ministerijų žinioje.

Švietimo ir kultūros ministerijoje tarptautiniam kultūriniam bendradarbiavimui valdyti yra įkur-

tas specialus skyrius, Tarptautinių santykių sekretoriatas (the Secretariat for International Relations), 

kurio pagrindinė funkcija – kartu su Užsienio reikalų ministerija stebėti, planuoti ir koordinuoti tarp-

tautinius dvišalius (šiuo metu su 47 šalimis) ir daugiašalius santykius (Suomijos narystė tarptautinėse 

organizacijose, pvz., UNESCO, Europos Tarybos, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) ir 

PINO). 

Pastaraisiais metais Suomijos vyriausybė kultūrinėje politikoje pradėjo skatinti menininkų kūry-

biškumą ir inovatoriškumą, suvokdama galimą jų indėlį į ekonominį šalies augimą. Pastangas šioje 

srityje demonstruoja Tautodailės strategijos, orientuotos į kūrybiškumo skatinimą, planavimo paren-

gimas („Eleven Steps to Creative Finland“ 2006 m.). Nuo 2007 m. Švietimo ir kultūros ministerija 

pradėjo pastarosios programos įgyvendinimą bei patvirtino valstybinę paramą kultūros sričiai, kuri 

2005–2008 metais buvo 4,2 mln. EUR.

Suomijos Švietimo ir kultūros ministerija finansuoja nacionalinę kultūros plėtros programą, pava-

dintą „Nacionalinė programa, skirta skatinti verslo kūrybinių industrijų veiklos augimą ir internacio-

nalizaciją“ („National programme for promoting the growth and internationalisation of the entrepre-

neurial activities in creative industries“). Projektas buvo pradėtas 2008 metais ir tęsis iki 2013 m.

Svarbų vaidmenį finansuojant Suomijos kultūros politiką atlieka Europos socialinis fondas (ESF). 

Nacionalinėms programoms iš ESF atseikėta apie 14.600.000 eurų, kurių panaudojimą koordinuoja 

6  http://www.culturalpolicies.net/web/finland.php?aid=341&curln=103 [žiūrėta 2012-10-13]
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ne tik centrinės kultūros institucijos, bet ir regioniniai centrai, kurie kofinansuoja daugelį plėtros pro-

jektų bei jiems įgyvendinti sukurtų institucijų veiklą, pavyzdžiui, „Luova Suomi“ (Creative Indus-

tries Finland) organizaciją prie Aalto universiteto.7

1993 metų pradžioje pakeistas savivaldybės Kultūros veiklos įstatymas, kuriuo savivaldybės įpa-

reigotos skatinti, remti bei organizuoti kultūrinę veiklą. Kartu su 1993 m. Aktu, centrinė valdžia 

pristatė naują bendrą dotacijų sistemą, stiprinančią savivaldybių savarankiškumą, leidžiančią joms 

visiškai kontroliuoti valstybės numatytų lėšų paskirstymą.8 Savivaldybės gali valstybės gaunamomis 

lėšomis padengti einamąsias išlaidas ar pradėti naujus projektus. Sumos, gautos iš valstybės, apskai-

čiuojamos remiantis pasiekimų principu ir priklauso, pvz., nuo mokinių skaičiaus, valandų skaičiaus, 

savivaldybės gyventojų, dirbančiųjų, institucijų skaičiaus ir t. t. Ši reforma leido padidinti kultūros 

finansavimo lygį (palyginimui, 1993 m. finansavimas padidėjo 20 procentų).

Decentralizacijos koncepcija kultūros srityje suteikia daugiau savarankiškumo savivaldybėms. Sa-

vivaldybės tampa svarbiausiu kultūros finansavimo šaltiniu, paskirstydamos apie 60 procentų visų 

kultūrai skirtų asignavimų, tuo tarpu centralizuotai administravimo institucijos paskirsto tik apie 40 

procentų. Priešingai nei kitose Šiaurės šalyse, regioninė valdžia (provincijos) nevaidina kiek svarbes-

nio vaidmens plėtojant kultūros politiką, nes jos funkcija yra centrinės valdžios skiriamo finansavimo 

paskirstymas.9

Regioninį lygmenį sudaro devyniolika regioninių menų tarybų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, 

bet turinčių autonomiją sprendimų priėmimo srityje. Jos gali savarankiškai plėtoti, skatinti ir remti re-

giono kultūrą skirstydamos valstybines subsidijas regionų kultūros organizacijoms bei asociacijoms, 

vykdančioms valstybės kultūros politiką atitinkančius projektus.

Pagrindinį teisinį pagrindą meninės kūrybos paramai sudaro Valstybinių dotacijų dailininkams įsta-

tymas.10 Šis įstatymas buvo priimtas 1969 metais ir iš esmės pakeistas 2010 m.

Pagrindinė dotacijų schema visų meno sričių menininkams yra paremta darbo santykiais. Dotacijos 

mokamos samdomo darbo laikotarpiu, kuris gali trukti nuo 6 mėnesių iki penkerių metų. Taip pat yra 

numatytos dotacijos ir ilgesniam laikotarpiui: iki dešimties metų ypač nusipelniusiems menininkams. 

Po 2010 m. įstatymo pataisų pastarosios dotacijos yra keičiamos į vienkartines išmokas ar kompen-

7  http://files.myopera.com/eur/blog/Finland_culture_policy.pdf [žiūrėta 2012-10-17]
8  Wilson, D. Instrumental cultural policy in Scandinavian countries: A critical historical perspective // International 
Journal of Cultural Policy, 2005, Vol. 1, p, 57–71.
9    http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM16.pdf?lang=fi [žiūrėta 2012-10-15]
10  http://www.culturalpolicies.net/web/finland.php?aid=812&ycc=200&Terms=Finland%20art%20residence [žiūrėta 
2012-10-17]
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sacijas už autoriaus teisių praradimą. Ši sistema nėra nukreipta į individualaus autoriaus būklės pa-

bloginimą, bet ja siekiama suteikti valstybinėms dotacijoms konkurencinį pobūdį ir tai yra būdinga 

visai Suomijos kultūros politikai.

Taip pat Suomijoje veikia menininkų pensijų sistema, kurią kartu kuruoja Finansų bei Švietimo ir 

kultūros ministerijos. Pensijų sistema suteikia socialines garantijas ir fiksuotas mėnesines pajamas 

pensijos gavėjams. Ši sistema veikia kaip ilgalaikių dotacijų sistema vyresnio amžiaus menininkams, 

kurie vis dar verčiasi savo kūryba.11

Šalia dotacijų, gerinančių gyvenimo sąlygas individualiems menininkams, valstybė numato ir do-

tacijas menui kurti. Pastarosios dotacijos gali būti skiriamos trims tikslinėms grupėms:

pareiškėjai finansavimui gauti gali siekti plėtoti aukštos kokybės ar avangardinio meno produktus 

(pvz., avangardinio kino, eksperimentinės muzikos ar naujų rūšių choreografijos);

pareiškėjai finansavimui gauti gali bandyti įtvirtinti naują meno formą (medijų menas, įvairių sričių 

meno formos, cirko meno forma ir t. t.);

pareiškėjai finansavimui gauti gali ieškoti naujų kūrybinių impulsų per tarptautinį kultūrinį bendra-

darbiavimą (pvz., menų rezidencijų programas).

Būtent dotacijas ieškantiems naujų kūrybinių impulsų per tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą 

Suomijos kultūros valdymo sistemoje yra pavesta kuruoti regionų Menų taryboms, kurios šiai veiklai 

išleidžia apie 4,5 mln. EUR ir tai sudaro 16 nuošimčių visų kultūros asignavimų.12

3.2.2. Suomijos tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas

Tradiciškai suomių tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas grindžiamas dvišalių ir daugiašalių 

sutarčių pagrindu, kurių įgyvendinimu rūpinasi Švietimo ir kultūros ministerijos Tarptautinių reikalų 

departamentas. Daugiašaliai susitarimai apima bendradarbiavimą su OECD (The Organization for 

Economic Cooperation and Development), UNESCO ir Europos Taryba, taip pat su kitomis Jungtinių 

Tautų organizacijomis. Suomija yra sudariusi kultūrinių mainų sutartis su maždaug 47 šalimis, veikia 

daugiau nei aštuoniasdešimt draugijų, kurios skatina tarptautinius kultūrinius mainus su Suomija. 

Narystė ELPA leido Suomijai dalyvauti ‘95 MEDIA EK programoje. Ši šalis plėtoja neformalius 

kultūrinius ryšius su Vidurio ir Rytų Europos šalimis, kaimyninėmis valstybėmis bei Rusija, taip pat 

ir Baltijos šalimis. 

11  http://www.culturalpolicies.net/web/finland.php?aid=812&ycc=200&Terms=Finland%20art%20residence [žiūrėta 2012-10-13]
12  http://www.stat.fi/til/klt/2010/01/index_en.html [žiūrėta 2012-10-17]
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Kultūrinis bendradarbiavimas Šiaurės šalių lygmeniu sustiprintas 1971 metais Šiaurės šalių kul-

tūros konvencijos, pasirašytos penkių Šiaurės valstybių dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir 

kultūros srityse. Šiuo susitarimu įkurtos veiklą koordinuojančios institucijos, pavyzdžiui, Šiaurės mi-

nistrų taryba (kultūra ir žiniasklaida, švietimas ir moksliniai tyrimai), Šiaurės šalių švietimo, mokslo 

ir kultūrinio bendradarbiavimo komitetas (the Committee of Senior Officials for Nordic Educational, 

Scientific and Cultural Cooperation) ir Šiaurės kultūrinių projektų užsienyje informacinė-iniciatyvinė 

grupė (the Steering Group for Nordic Cultural Projects Information Abroad). Visa šių institucijų veik-

la yra finansuojama iš jungtinio Šiaurės šalių kultūros biudžeto. Valstybės veiklą šiuose projektuose 

koordinuoja Švietimo ir kultūros ministerijos Tarptautinių reikalų departamentas ir ji yra atsakinga už 

dalyvavimą tarptautinėse programose (Šiaurės šalių bendradarbiavimas, UNESCO, Europos Taryba, 

ES), studentų mainų programą ir suomių kalbos mokymą užsienyje bei ryšių su užsienyje gyvenan-

čiais suomiais palaikymą. Tuo tarpu Užsienio reikalų ministerija yra atsakinga už politines gaires ir 

tarptautinius susitarimus, įskaitant kultūrinio bendradarbiavimo sritį. Ministerijos Spaudos ir kultūros 

reikalų departamentas platina Suomijos politikos, ekonomikos ir kultūros informaciją.13 Tokios kultū-

ros politikos formavimo ir finansavimo rezultatai – Suomijos kultūros ir mokslo institucijų įsteigtos 

viešos įstaigos veikia Londone, Taline, Berlyne, Antverpene, Kopenhagoje, Sankt Peterburge, Stok-

holme, Paryžiuje, Atėnuose ir Romoje.14

Šiaurės šalių bendradarbiavimas turi ypatingą padėtį Suomijos tarptautinio bendradarbiavimo politi-

koje. Suomija yra kultūros ir švietimo komitetų, darbo grupių ir iniciatyvinės grupės, kurios atsako už 

Šiaurės ministrų tarybos veiklą, narė ir dalyvauja Šiaurės šalių kultūros fondo „Nordic Cultural Poin“, 

įsteigto 2007 m., kurį administruoja Šiaurės ministrų tarybos Kopenhagoje sekretoriatas, veikloje.

Pagrindinis fondo uždavinys – skatinti menininkų ir kultūros darbuotojų mobilumą, vykdyti tarp-

tautinių mainų programas ir teikti informaciją. Fondo veikla 2010 metais buvo įvertinta nepriklauso-

mų ekspertų, kurie nurodė, kad ji yra naudinga ir svarbi regionui.15

Vienas iš Fondo modulių palaiko meno rezidencijų steigimą ir išlaikymą Šiaurės ir Baltijos šalyse. 

Finansavimą gauna tos menų rezidencijos, kurios pasiūlo produktyvaus darbo sąlygas: patalpas pro-

fesionaliems menininkams ar mokslininkams dirbti ir gyvenanti Šiaurės ar Baltijos šalyse. Finansinė 

parama apima vienų metų išlaikymą, įskaičiuojant kelionės išlaidas, studiją, gyvenamąją vietą bei 

13  Saukkonen, P., Pyykkönen, M. Cultural policy and cultural diversity in Finland // International Journal of Cultural 
Policy, 2008, Vol. 14, issue. 1, p. 49–63. 
14  http://www.culturalpolicies.net/web/finland.php?aid=341&cid=1160&lid=en&curl=344 [žiūrėta 2012-10-13]
15  http://www.culturalpolicies.net/web/finland.php?aid=341&cid=1160&lid=en&curl=344 [žiūrėta 2012-10-14]
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kitas išlaidas, tiesiogiai susijusias su kūrybine veikla, 2–4 menininkams. Rezidencijos gali pasirinkti 

reziduojančius menininkus ar menininkų grupes pagal savus kriterijus, atsižvelgiant į rezidentūros 

meno žanrą. Yra siūloma galimybė dalyvauti kasmetiniuose meno rezidentūrų susirinkimuose, sie-

kiant keistis veiklos bei meno rezidencijų plėtros patirtimi.16

Nuo 1992 metų Suomijos meno taryba pradėjo skatinti menininkų mobilumą, o Suomijai įstojus 

į ES, Suomijos meno taryba prisijungė prie „Pépinières européennes pour jeunes artistes- program-

me“17 programos, skatinančios kūrėjų mobilumą visoje Europoje ir finansuojamos Prancūzijos kultū-

ros ministerijos. Jau 1997 m. Menų taryba sukūrė menų rezidencijų finansavimo programą. Švietimo 

ir kultūros ministerijos strateginiame plane (ministerijos strateginis planas iki 2015 metų paskelbtas 

2003 m.) kultūros internacionalizavimas yra viena iš šešių strateginių sričių ir šiam planui įgyvendinti 

2008 m. valstybės biudžete numatyta apie 9 mln. EUR. Dotacijos buvo skiriamos Suomijos kultūros 

institucijoms ir organizacijoms menininkų mobilumui skatinti bei Suomijos kultūros institutų užsie-

nyje veiklai skatinti. Tačiau Suomija neturi jokios kitos specifinės menininkų mobilumo programos, 

o dalyvavimas „Pépinières européennes pour jeunes artistes- programme“ programoje prarado savo 

aktualumą.18

2007 metų pavasarį glaudžiai susijusi su FRAME (Finnish Fund for Art Exchangeįsteigto 1992 m.) 

ekspertų grupė pateikė strateginio plano projektą, skatinantį meno kūrinių mobilumą 2008–2012 m. 

Projektas numatė, kad valstybės ir visuomenės parama mobilumo programoms (menininkų mainų, 

meno rezidencijų, meno kurinių judėjimo ir t. t.) turėtų dvigubai padidėti per ateinančius ketverius 

metus. 

Tarptautinio mobilumo schemos yra klasifikuojamos atsižvelgiant į jų tikslines grupes:

šalies piliečiai / gyventojai;

užsienio kultūros specialistai.

3 lentelė. Paramos Suomijos menininkams sistema

16  http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/support-
for-artist-residencies [žiūrėta 2012 10 15]
17  http://www.art4eu.net/art4eu.php?page=rubrique_en&id_secteur=31&id_rubrique=31 [žiūrėta 2012 10 14]
18  http://ec.europa.eu/culture/documents/finland.doc [žiūrėta 2012 10 15]

Finansuojamos veiklos

Vaizduojamųjų menų / rašytojų 
rezidencijos (AR)

Kultūros įvykių dotacijos (EP)

Nacionalinė menininkų 
paramos sistema (-N)

X

X

Tarptautinė menininkų (-F) ir 
rezidencijų (FCPs) paramos 
sistema

X

X

jaja
74



75

Finansuojamos veiklos

Stipendijos antrosios pakopos mo-
kymo kursams (FT)

Trumpalaikių tyrimų dotacijos „Go 
and see“ renginiai (GS)

Meno rinkos plėtros dotacijos (MD)

Profesionalių menininkų tarptauti-
nio tinklo veiklų parama (NW)

Projektų ar meno gamybos dotaci-
jos (PR)

Tyrimų arba mokslo subsidijos 
(RS)

Mobilumo skatinimo parama (TO)

Nacionalinė menininkų 
paramos sistema (-N)

X

X

X

X

X

X

X

Tarptautinė menininkų (-F) ir 
rezidencijų (FCPs) paramos 
sistema

X

X

--

X

X

X

--

Šaltinis – sudaryta autoriaus, remiantis įvairiais šaltiniais.

Aptarsime Suomijos kultūros ir meno finansavimo sistemą išsamiau.

Vietos menininkų rėmimas (oficiali interneto svetainė http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi). 

Keliamas tikslas  – skatinti Suomijos menininkų internacionalizaciją. 

Administruoja Suomijos menų tarybos. Bendras finansavimas šiuo metu yra beveik 200 000 EUR. 

Vidutinė menininko dotacija siekia apie 3 000 EUR ir 5 700 EUR rezidencijos dotacija.

Schemos tipas – AR-N. Į paramą gali pretenduoti tik suomių dailininkai ir užsieniečiai, nuolatos 

gyvenantys ir dirbantys Suomijoje. Šios programos rezidencijų galima rasti Azijoje, Afrikoje, Lotynų 

Amerikoje, Europoje, Šiaurės Amerikoje ir t. t. Apie 70 % menininkų, gavusių finansavimą, vyko į 

rezidencijas Europoje. Aktyviausiai rezidencijų programoje dalyvauja vaizduojamojo meno atstovai 

(virš 60 % gautų dotacijų) ir šokėjai / choreografai (17 % gautų dotacijų). Likusi dotacijų dalis ati-

tenka kitoms meno sritims.

Finansavimas. Remiamos tiek nacionalinės rezidencijos, tiek atskirų menininkų apsigyvenimas 

rezidencijose užsienyje, pastarajai veiklai yra skiriama apie 80 nuošimčių viso finansavimo. Viduti-

niškai individualiam menininkui suteikta parama siekia apie 3 000 EUR; vidutiniškai subsidija rezi-

dencijai už priimtą kultūros darbuotoją siekia 5 700 EUR.

Į paramą gali pretenduoti tik Suomijos piliečiai ir užsienio valstybių menininkai, nuolatos gyve-

nantys Suomijoje, jei jie yra pakviesti konkrečios rezidencijos užsienyje.

Tarptautinė veikla apsiriboja parodų performansų organizavimu, kultūros ekspertų paslaugomis, 
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bet nefinansuoja su trumpalaikiu tyrimu („Go and see“) susijusių veiklų. Labiausiai lankomos šalys: 

Vokietija (10 %), Jungtinės Amerikos Valstijos (8 %) ir Švedija (7 %), Prancūzija (6 %), Italija (6 %) ir 

Jungtinė Karalystė (5 %). Pastaraisiais metais tokios paskirties dotacijos mažėja, o jas gaunančių meni-

ninkų amžius jaunėja.19

The Finnish Fund for Art Exchange „FRAME“ (oficiali interneto svetainė http://www.frame-fund.fi/)

Tikslai: skatinti Suomijos vaizduojamųjų menų tarptautines kompetencijas, ugdyti menininkų gebėji-

mus.

Administruoja – FRAME (the Finnish Fund for Art Exchange), kuris teikia paslaugas ir veikia kaip 

ekspertų įstaiga tarptautinių vaizduojamųjų menų mainų srityje.

Šis fondas atlieka informacinę funkciją ir inicijuoja projektus ir meno kūrimo renginius. Taip pat: 

1. prižiūri ir finansiškai remia tarptautinį bendradarbiavimą parodų ir meno kūrinių mainų srityje;

2. įgyvendina tarptautinių meno ekspertų vizitų į Suomiją programą;

3. bendradarbiauja su tarptautinėmis artist-in-residence programomis, siekiant skatinti tarptautinius 

ryšius šiuolaikinio vaizduojamojo meno srityje;

4. taip pat bendradarbiaujant su HIAP (Helsinki International Artist-in-Residence Programme), 20 ku-

ruoja rezidencijų programą bei kartu su the Academy of Fine Arts21 atlieka tarptautinę mokslinių tyrimų 

kuratorių funkciją planuojant menininko karjerą ir rengiant parodas Helsinkyje.

Finansavimas. Šis fondas finansuojamas daugiausia iš centrinės valdžios institucijų – apie 59 %, o ki-

tos lėšos yra gaunamos iš savivaldos institucijų ar kitų partnerių. Biudžetas, kuriuo disponuoja FRAME, 

siekia beveik 1 mln. EUR.22

Suomijos kultūros fondo studijų ir kelionių dotacijos (oficiali interneto svetainė http://www.skr.fi).

Tikslas – skatinti Suomijos menininkų ir kultūros srities specialistų tarptautinį mobilumą. Tikslingai 

orientuojamasi į dailininkus, rašytojus, kritikus ir vertėjus.

Administruoja Suomijos kultūros fondas.

Schemos tipas – AR-N. Fondas remia tik Suomijos piliečius arba užsieniečius, nuolatos gyvenančius 

Suomijoje. Pastebėtina, kad veikia elektroninė paraiškų pateikimo sistema. 23

Finansavimas. Suomijos kultūros fondas skiria dotacijas menininkams darbui menų rezidencijoje 

19  http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi [žiūrėta 2012 10 14]
20  http://www.hiap.fi [žiūrėta 2012 10 14]
21  http://www.kuva.fi/en/ [žiūrėta 2012 10 14]
22  http://www.frame-fund.fi/ [žiūrėta 2012 10 15]
23  http://www.skr.fi/default.asp?docId=12972 [žiūrėta 2012 10 15]
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apsistojus viešbutyje „Hotel Chevillon“ Prancūzijoje (tris šešių mėnesių menininkų stipendijas po 10 

000 EUR, apmokant nakvynę bei skiriant darbo vietą) ir viešbutyje „Schloss Wiedersdorf“ Vokieti-

joje (keturias penkių mėnesių stipendijas menininkams). Suteikiamos gyvenamosios vietos ir darbo 

vietos dotacijos bei skiriama apie 1 500 EUR pašalpa kas mėnesį smulkioms išlaidoms.24

Music Export Finland kelionių dotacijos (oficiali interneto svetainė http://musex.fi).

Tikslas – skatinti Suomijos roko ir kitų muzikos atlikėjų ar grupių gastroles užsienyje.

Administruoja Musex- Music Export Finland.

Schemos tipas – TO. Į dotaciją gali pretenduoti Suomijos atlikėjai ir kolektyvai, kurie gavo tarptau-

tinių gastrolių pasiūlymą, galintį turėti reikšmės atlikėjų karjerai. Gastrolių metu privalo būti surengti 

ne mažiau kaip keturi koncertai.

Finansavimas. Ši programa buvo sukurta 2007 metais ir yra finansuojama Suomijos Švietimo ir 

kultūros ministerijos. 2008 metais ji skyrė apie 110 000 EUR, o dotacijos dydis svyruoja nuo 5 000 

iki 20 000 EUR. Dotacija gali padengti ne daugiau kaip 50 % išlaidų.

3.2.3. Suomijos menininkų mainų rezidencijų infrastruktūros pavyzdys

Suomijos menininkų mainų rezidencijų infrastruktūros apžvalga grindžiama penkiais pavyzdžiais: 

HIAP (Helsinki International Artist-in-residence Programme), Mustarinda, Platform, Ptarmigan ir 

SUMU.

HIAP (Helsinki International Artist-in-residence Programme) – viena didžiausių menininkų tarp-

tautinių mainų rezidencijų ne tik Helsinkyje, bet ir Suomijoje. Kviečiami viešėti ir kurti įvairių meno 

krypčių atstovai (šokio, muzikos teatro ar literatūros), vis dėlto pirmenybė teikiama vizualiniams me-

nams. Veikla vykdoma tik pagal temines programas ir projektus, kuriais siekiama išryškinti tam tikro 

regiono specifiką ar menininkų kūrybos praktikas tam tikrose specializuotose srityse. Projektai trunka 

nuo kelių mėnesių iki kelerių metų. Kasmet nuo vieno iki trijų mėnesių laikotarpiu šioje menininkų 

mainų rezidencijoje gyvena ir kuria maždaug 45–65 menininkai iš viso pasaulio, taip pat priimami 

80–120 trumpalaikių vizitų profesionaliems menininkams, pakvietus Suomijos institucijoms ar pa-

tiems menininkams įgyvendinant savarankiškus projektus. Šioje mainų rezidencijoje vyksta įvairūs 

renginiai: parodos, skaitomos paskaitos, vyksta seminarai, peržiūros, koncertai ir t. t.25

Mustarinda – ši menininkų mainų rezidencija įsikūrusi Hiuriunsalmio (Hyrynsalmi) savivaldybėje 

24  http://www.skr.fi/default.asp?docId=12974 [žiūrėta 2012 10 15] 
25  http://www.hiap.fi/mission-statement-values [žiūrėta 2012 10 23]
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(Kainū (Kainuu) provincijoje) siūlo gyvenamuosius kambarius rašytojams, menininkams ir tyrėjams 

(iš viso trys kambariai ir trys meno studijos).

Šaltinis – http://www.mustarinda.fi/en/facilities.
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Įkurta Paljakka gamtinio rezervato pašonėje, vertinamo dėl žmogaus veiklos praktiškai nepaliesto 

kraštovaizdžio. Menininkų mainų rezidencijoje patalpos nuomojamos nuo dviejų savaičių iki dviejų 

mėnesių. Teigiama, kad lyginant su Helsinkiu yra geresnės sąlygos kūrybai ir saviraiškai – daugiau 

erdvės darbui, rami aplinka leidžia susikaupti ir efektyviau kurti, be to, kainos, lyginant su Suomijos 

sostine, esą priimtinesnės čia atvykstantiems menininkams.26

Platform – Suomijos menininkų iniciatyva mainų rezidencija įkurta 2000 metais, siekiant kurti, 

demonstruoti, garsinti šiuolaikinį tarptautinį meną. Veikia vadovaujantis savanorystės principais, at-

vykstantiems menininkams parūpinama gyvenamoji vieta, individuali erdvė kūrybai, kelionės kaštai 

(jeigu, pasak organizatorių, jie nėra brangūs), projektui įgyvendinti reikalingos medžiagos. Tačiau 

pabrėžiama, kad finansinės galimybės itin ribotos, todėl būtina atsižvelgti į šeimininkų pageidavimus 

bei siūlymus. Mainų rezidencija įsikūrusi Vasa (Vaasa) miesto senosiose kareivinėse; atvykstantys 

menininkai gali likti nuo šešių savaičių iki keturių mėnesių. Prašoma užbaigti vizito metu pradėtą 

kūrinį, kad jį būtų galima eksponuoti ir įvertinti.27

Ptarmigan – nuo 2009 iki 2011 metų buvo įsikūrusi Helsinkio rajone Vallila, šiuo metu konkrečios 

vietos neturi. Atsižvelgiant į tai, su kuo bendradarbiaujama ir kokie projektai įgyvendinami, keičia-

mos dislokacijos vietos.28 Aktyviai dalyvauja Nordic / Baltic artist-in-residency programoje (pavyz-

džiui, šiais metais iš Lietuvos viešėjo Daiva Pupkevičiūtė, kūrusi vaizdo projektą, skirtą žmogaus ir jį 

supančios aplinkos santykiams29). Neapsiribojama vien Helsinkio erdve – šiuo metu įkurta „dukterinė 

atstovybė“ Taline, plėtojant įvairius projektus, tarp jų ir menininkų mainų rezidencijų.

SUMU – menininkų mainų rezidencijos programa inicijuota 2006 metais, kviečiant viešėti naujoje SUMU – menininkų mainų rezidencijos programa inicijuota 2006 metais, kviečiant viešėti naujoje SUMU

medijų – nūdienos sparčiai kintančių technologijų ir šiuolaikinio meno – srityje kuriančius meninin-

kus. Apimamas platus kūrybinis spektras: instaliacijos, vaizdo menas, garso menas ir t. t. Kiekvie-

nas menininkas, besispecializuojantis šioje srityje, gali teikti paraišką kartą per metus. Reikalaujama 

viešnagės pabaigoje pateikti galutinį produktą, kuris bus eksponuojamas SUMU menininkų mainų SUMU menininkų mainų SUMU

rezidencijoje, taip pat paskelbtas jų interneto puslapyje.

Apibendrinant būtų galima teigti, kad veiklos principai, darbo erdvė, galų gale pati menininkų mai-

nų rezidencijų infrastruktūra Suomijoje nuo lietuviškų realijų labai nesiskiria. Atkreiptinas dėmesys 

į tokią gerąją praktiką, kuomet reikalaujama vizito pabaigoje pateikti savo kūrybos rezultatus, kurie 

26  http://www.mustarinda.fi/en/society/residency [žiūrėta 2012 10 23].
27  http://www.platform.fi/platform/ [žiūrėta 2012 10 23]
28  http://www.ptarmigan.fi/about [žiūrėta 2012 10 23]
29  http://www.ptarmigan.ee/artists/daina-pupkeviciute [žiūrėta 2012 10 23] 
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eksponuojami menininką priglaudusioje mainų rezidencijoje bei virtualioje erdvėje – internete. Kita 

dėmesio nusipelnanti praktika yra neprisirišimas prie konkrečios vietos, kitaip tariant, ne disponavi-

mas nekilnojamuoju turtu, o lankstus požiūris ieškant ir surandant erdvių tiek menininkams apgyven-

dinti, tiek jų kūrybai užtikrinti, priklausomai nuo projekto specifikos.

3.3. Danijos atvejo analizė

3.3.1. Bendrosios Danijos kultūros politikos kryptys

Danijos kultūros politika yra dviprasmiška, viena vertus ji yra centralizuota, kita vertus decentra-

lizuota. Viena dviprasmiškumo priežasčių yra tai, kad politinė atsakomybė už valstybės kultūros po-

litiką siejama su Danijos parlamentu (Folketingetlitiką siejama su Danijos parlamentu (Folketingetlitiką siejama su Danijos parlamentu ( ), Vyriausybe ir Kultūros ministerija. Parlamentas ir 

Vyriausybė valstybės lygiu nustato bendrą nacionalinę ir vietos kultūros politikos sistemą ir pateikia 

tarptautinių kultūrinių mainų ir bendradarbiavimo gaires.30

Danijos kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Parlamentu, nustato tikslus, finansines struk-

tūras, subsidijavimo tvarką ir organizacines struktūras, kas ir sudaro kultūros politikos pagrindą. 

Kultūros ministerija ir jos padaliniai sutelkia dėmesį į strateginį planavimą ir atlieka koordinavimo 

funkcijas per veiklos sutartis bei informacines sistemas. Tiesioginį administravimą atlieka Agentūros, 

apibrėžiamos kaip valstybinės institucijos, įgyvendinančios Kultūros ministerijos suformuluotus už-

davinius kultūros paveldo, meno, archyvų, žiniasklaidos ir filmų bei kitose kultūros srityse.31

Tarybos, komitetai ir kitos iš biudžeto finansuojamos kultūrinės institucijos atlieka patariamųjų 

organų funkciją skirstant materialinę paramą kaip įvairių sričių ekspertų komitetai (pvz., finansavi-

mas menams skiriamas per Danijos menų fondą (Statens Kunstfond) ir Danijos menų tarybą (Statens Kunstfond) ir Danijos menų tarybą (Statens Kunstfond Statens 

Kunstråd) savo veiklą grindžiant nepriklausomumo principu).Kunstråd) savo veiklą grindžiant nepriklausomumo principu).Kunstråd 32

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Danijos kultūros ministerija persitvarkė savo struktūrą ir užduotis, turėda-

ma tikslą sustiprinti savo įtaką. Valdymo lygiu bus įkurtos dvi agentūros: 1) pilių ir kultūros vertybių 

agentūra, kuruojanti kultūros paveldą ir 2) Danijos kultūros agentūra (trijų agentūrų – Danijos menų 

agentūros, Danijos paveldo agentūros, Danijos bibliotekų ir žiniasklaidos agentūros – junginys). Jos 

30  Vestheim, G. Instrumental cultural policy in Scandinavian countries: A critical historical perspective // International 
Journal of Cultural Policy. – 1994, Vol. 1, Issue 1, p. 57–71. 
31  Skot-Hansen, D. Danish Cultural Policy – from Monoculture towards Cultural Diversity // International Journal of 
Cultural Policy. – 2002, Vol. 8, Issue 2, p. 197–210. http://www.nordiskkulturinstitut.dk/pdf/nordic_cultural_policies_a_
critical_view.pdf [žiūrėta 2012 10 17
32  http://www.culturalpolicies.net/web/denmark.php?aid=842&ycc=200&Terms=danmark [žiūrėta 2012 10 03]
Taip pat plačiau apie tai: http://www.kunststyrelsen.dk/english; http://www.kunst.dk/english [žiūrėta 2012 10 16]
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sujungs penkis centrus, atliksiančius tas pačias valdymo funkcijas, kaip ir dabartinai struktūriniai pa-

daliniai.33

Danijos teisinėje sistemoje galima išskirti dviejų lygių teisės aktus: 1) reglamentuojančius bei api-

brėžiančius bendrus tikslus visoms kultūros institucijoms, šių institucijų kompetenciją, sprendimų 

priėmimo struktūrą ir 2) reglamentuojančius veiklą konkrečioje meno ar kultūros srityje, formuluo-

jant konkrečius tikslus; paramos schemas meno sričiai arba individualiam menininkui (pvz., Danijos 

meno fondas (Statens Kunstfond) ir Danijos menų taryba (Statens Kunstfond) ir Danijos menų taryba (Statens Kunstfond Statens Kunstråd). Danijos menų taryba Statens Kunstråd). Danijos menų taryba Statens Kunstråd

teikia paramą Danijos literatūros kūrinių vertimui į užsienio kalbas, dotacijas užsienio leidykloms bei 

apmoka vertėjų atvykimą ir darbą Danijoje. Parama teikiama Danijos autoriams, dalyvaujantiems li-

teratūros festivaliuose ar kituose renginiuose užsienyje, bei užsienio autorių apsilankymams Danijoje 

tais pačiais tikslais. Taip pat gali būti remiami tokio pobūdžio renginių organizatoriai.34

3.3.2. Danijos tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas

Daugelis Danijos kultūros ir meno institucijų, menininkų asociacijų ir regionų administracijų užsi-

ima tarptautiniais kultūros mainais bei Danijos kultūros pristatymu užsienio valstybėms. Svarbiausias 

šios veiklos tikslas – užmegzti ir puoselėti tarptautinius ryšius kultūros srityje, kviečiant užsienio 

menininkus dalyvauti kultūros rezidencijų veikloje.

Nuo 2010 metų Danija intensyviai dirba šioje srityje. Tam tikslui vyriausybė skyrė nemažas do-

tacijas menininkams, užsiimantiems Danijos meno ir kultūros tarptautine sklaida, dalyvauti tarp-

tautiniuose renginiuose užsienyje ar užsienio menininkų kvietimu aplankyti ir kurti Danijoje. Šiuo 

tikslu yra sukurta menų dotacijų programa, vadinama Diva (artist-in-residence), kuri remia užsienio 

menininkų vaizduojamųjų menų, muzikos, scenos menų ir literatūros atstovų gyvenimą, kūrybą ir 

darbų eksponavimą Danijoje. Pagal šią programą 25–30 užsienio menininkų aplanko Daniją kaip 

šios programos dalyviai. Pastebėtina, kad šiai programai įgyvendinti 2012 metais buvo skirta apie 2 

milijonus Danijos kronų.

Danijos menų tarybos (KunststyrelsenDanijos menų tarybos (KunststyrelsenDanijos menų tarybos ( ) Tarptautinis vizualiųjų menų (Det internationale billed-) Tarptautinis vizualiųjų menų (Det internationale billed-) Tarptautinis vizualiųjų menų (

kunstudvalg) komitetas, vykdydamas tarptautinę veiklą, teikia informaciją bei atlieka šias funkcijas:

1. Parenka Danijos menininkų darbus parodai Danijos paviljonui Venecijos bienalėje.

2. Parenka Danijos menininkų darbus San Paulo bienalės parodai.

33  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cwe/CWE-TP-Duelund_en.pdf [žiūrėta 2012 10 17]
34  http://www.culturalpolicies.net/down/denmark_032012.pdf [žiūrėta 2012 10 03]
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3. Atrenka kandidatus į Danijos menų tarybos finansuojamą rezidentūros programą Danijoje 

(DIVA).

4. Inicijuoja naujus bendrus projektus su tarptautiniais partneriais.

5. Teikia dotacijas individualių menininkų tarptautinėms iniciatyvoms.

Danijos meno taryba gali priimti savarankiškas iniciatyvas ir reikšti savo nuomonę jos kompetenci-

jai, kuri apibrėžta Menų tarybos steigimo akte bei kituose teisės aktuose (Danijos menų tarybos, 2 230 

Nr. Bal 2003), priskiriamais klausimais, o jos dotacijų apimtis nustatoma atskira biudžeto eilute.35

Danijos, lyginant su kitų šalių, kultūros politikos pagrindinis tikslas – stiprinti kultūrinį tolerantiš-

kumą bei viešinti Danijos kultūrą pasaulinei auditorijai.36 Už Danijos tarptautinį bendradarbiavimą 

kultūros srityje yra atsakingos Užsienio reikalų ir Kultūros ministerijos. Danija yra sudariusi dviša-

lius kultūrinius susitarimus su daugiau nei 18 šalių; įgyvendina tiesioginių kultūrinių mainų progra-

mas bei palaiko pakankamai glaudžius ryšius kultūros srityje su valstybėmis, nepriklausančiomis ES. 

Šalis dalyvauja UNESCO ir Europos Tarybos iniciatyvose kultūros srityje.

Ypač glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Daniją sieja su kitomis Šiaurės šalimis. Tradiciškai stiprūs 

Šiaurės šalių kultūriniai ryšiai buvo įforminti visuotine bendradarbiavimo sutartimi, pasirašyta 1962 

m. ir pratęsta 1971 m. Danija taip pat dalyvauja bendrose Šiaurės šalių kultūrinėse veiklose užsienyje, 

pavyzdžiui, projekte „Skandinavija šiandien“, pristatydama skandinavišką kultūrą JAV auditorijai.

Pakankamai plačią veiklą vykdo įvairūs informaciniai centrai. Danijos literatūros informacijos cen-

tras įsteigtas siekiant skatinti susidomėjimą Danijos literatūros paveldu užsienyje. Danijos muzikos 

informacijos centras yra atsakingas už Danijos muzikos pristatymą, viešus pasirodymus tarptautiniu 

mastu. „Baltic Media Center“ tikslas yra skatinti žiniasklaidos bendradarbiavimą Baltijos jūros regio-

ne, tarp buvusių socialistinių šalių ir Vakarų, užtikrinti žiniasklaidos vaidmenį demokratinio vysty-

mosi procese. Danijos kultūros instituto funkcija yra teikti informaciją apie danų visuomenę, skatinti 

Danijos kultūrą ir pasiūlyti danų kalbos kursus. Instituto buveinės yra Kopenhagoje, Edinburghe 

(Jungtinė Karalystė), Briuselyje (Belgija / Beniliuksas), Hanoveryje (Vokietija), Vienoje (Austrija), 

Kecskeméte (Vengrija), Gdanske (Lenkija), Rygoje (Latvija), Taline (Estija ) ir Vilniuje (Lietuva). 

Keturi kiti institutai taip pat veikia užsienyje (Romoje, Hamburge, Atėnuose ir Damaske) daugiausia 

humanistinės ir kultūrinių mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo srityse.

35  http://www.culturelink.org/culpol/denmark.html [žiūrėta 2012 10 12]
36  Skot-Hansen, D. Danish Cultural Policy – from Monoculture towards Cultural Diversity // International Journal of Cultural Policy. 
– 2002, Vol. 8, Issue 2, p. 197–210.
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 Tarptautinio mobilumo schemos yra klasifikuojamos atsižvelgiant į jų tikslines grupes:

šalies piliečiai / gyventojai;

užsienio kultūros specialistai.

4 lentelė. Paramos Danijos menininkams sistema
Finansuojamos veiklos

Vaizduojamųjų menų / rašytojų rezidencijos (AR)

Kultūros įvykių dotacijos (EP)

Stipendijos antrosios pakopos mokymo kursams 
(FT)

Trumpalaikių tyrimų dotacijos „Go and see“ ren-
giniai (GS)

Meno rinkos plėtros dotacijos (MD)

Profesionalių menininkų tarptautinio tinklo veiklų 
parama (NW)

Projektų ar meno gamybos dotacijos (PR)

Tyrimų arba mokslo subsidijos (RS)

Mobilumo skatinimo parama (TO)

Nacionalinė menininkų 
paramos sistema (-N)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tarptautinė meninin-
kų (-F) ir rezidencijų 
(FCPs) paramos sistema

X

X

X

X

--

X

--

X
--

Šaltinis – sudaryta autoriaus, remiantis įvairiais šaltiniais.

Nagrinėsime Danijos kultūros ir meno finansavimo sistemą išsamiau. Svarbesni Danijos meninin-

kų išvykimą finansuojantys fondai yra šie:

San Cataldo Fondas (oficiali interneto svetainė http://www.sancataldo.dk).

Schemos tipas – AR-N. Fondas finansuoja Danijos menininkų ir mokslininkų gyvenimą Italijoje, 

kur jie gali susikoncentruoti darbui. Daugiausia remia individualius menininkus. Pareiškėjai gali būti 

tik Danijos piliečiai. Pažymėtina, kad dėl paramos negali kreiptis grupės, kreipiasi tik konkretus as-

muo.

Finansavimas. 2008 m. skirta 46 000 EUR. Suteikta 14 kelionės dotacijų (apie 400 EUR), apmo-

kant 2–3 savaičių gyvenimą bei suteikiant darbo vietą.

Danijos menų tarybos vaizduojamųjų menų komiteto (The Danish Arts Council’s Committee for 

International Visual Art) finansuojamos veiklos (dalyvavimas tarptautinėse bienalėse ir literatūros 

mainų srityje). Oficiali interneto svetainė www.danishvisualarts.info/50e000c

Tikslas – skatinti Danijos dailininkus dalyvauti tarptautinėse bienalėse užsienyje. 

Schemos tipas –  EP-N. Į paramą gali pretenduoti tik Danijos piliečiai ir tik dailininkai, kitų sričių 

Menininkų mainų rezidencijų Menininkų mainų rezidencijų 
83



menininkai gali gauti paramą dalyvauti bienalėje tik tuo atveju, jei turi oficialų renginį organizuojan-

čios institucijos kvietimą.

Finansavimas. 2007 m. biudžetas buvo apytiksliai 115 000 EUR. Finansavimas buvo skirtas 15 

dalyvių (oficiali interneto svetainė http://www.danishliterature.info/d890029).

Tikslas – Danijos rašytojų dalyvavimas literatūros festivaliuose, skaitymuose bei leidybinėse veik-

lose užsienyje arba užsienio rašytojų ar danų literatūros vertėjų atvykimas į Daniją. Schemos tipas 

– EP-N / EP -F. Atvira visiems.37

DIVA tarptautinė meno mainų programa (oficiali interneto svetainė http://www.danishvisualarts.

info/502000c).

Tikslas – skatinti kūrybinius mainus tarp Danijos ir užsienio menininkų ir meno įstaigų, instituci-

jų. Programa leidžia pakviesti menininkus iš užsienio ir suteikia jiems galimybę ilgesnį laiką dirbti 

Danijoje. 

Finansavimas. Projekto biudžetas apie 67 000 EUR, skiriamos devynios subsidijos 3 mėn. daili-

ninko darbui.

Tarptautinių žurnalistų dalyvavimas didžiausiose Danijos muzikos renginiuose (oficiali interneto 

svetainė http://www.danishmusic.info/58e000c).

Tikslas – finansuoti tarptautinių žurnalistų ir rėmėjų kvietimus dalyvauti konkrečiuose renginiuose. 

Dažniausiai kviečiami konkretūs kompozitoriai, muzikos meno kritikai. 

Administruoja Danijos menų tarybos Muzikos centras.

Schemos tipas – GS-F. Parama gali pasinaudoti bet kuris muzikos žurnalistas, kritikas, festivalių 

organizatorius bei asmenys, susiję su turizmo veikla, tikintis skatinti kultūros renginių turizmą. 

Finansavimas. Apytiksliai 20 000 EUR. Skiriama apie 30 dotacijų, bet ne ilgesniam kaip 3–5 dienų 

laikotarpiui.

3.3.3. Danijos menininkų mainų rezidencijų infrastruktūros pavyzdys

Danijos atveju buvo pasirinkti šie keturi menininkų mainų rezidencijų pavyzdžiai:

Guldagergaard – nesuklysime teigdami, kad tai klasikinė menininkų mainų rezidencija, orientuota 

į keramikos sritį (veikia kaip International Ceramic Research center, t. y. Tarptautinis keramikos tyri-

mų centras). Įsikūrusi senoje sodyboje Skelskioro (Skælskør) miestelyje greta Kopenhagos. Ypatingai 

37  http://www.danishliterature.info/d890029/ [žiūrėta 2012 10 17]
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didžiuojamasi technine baze ir personalu, padedančiu kelti kvalifikaciją atvykstantiems keramikams. 

Pabrėžiama orientaciją į naujausias meno tendencijas, kita vertus, neneigiamas tradicijos vaidmuo. 

Kasmet organizuojami simpoziumai ir seminarai, kuriuose atvykusieji gali kelti savo kvalifikaciją.

Menininkų mainų rezidencija Guldagergaard buvo įkurta 1997 metais Danijos menininkų grupės Guldagergaard buvo įkurta 1997 metais Danijos menininkų grupės Guldagergaard

CLAY TODAY. Menininkų mainų rezidenciją remia Danijos Karalystės kultūros ministerija, Slagel-

sės (Slagelse) miesto taryba ir privatūs rėmėjai. 

Greta menininkų mainų rezidencijos veikia skulptūrų parkas, kuris yra atviras lankyti Skelskioro 

(Skælskør) miestelio gyventojams. Skulptūrų parke eksponuojami kūriniai, sukurti menininkų, vie-

šinčių mainų rezidencijoje. Taip pat veikia paroda, kurioje galima įsigyti keramikos kūrinių, padova-

notų viešėjusių menininkų.38 

Hotel Pro Forma – ši menininkų mainų rezidencija deklaruoja veiklos tarptautiškumą bei tarpdis-

ciplinarumą. Nuo 1985 metų sukurta virš 50 darbų, žanriniu požiūriu apimančių platų spektrą nuo 

parodų iki perfomansų, kurie buvo rodyti daugiau kaip 30 šalių. Vizualinio-muzikinio perfomanso 

ir instaliacijų laboratorijos vadovai (Kirsten Dehlholm, Bradley Allen), kaip jie patys teigia, siū-

lo menininkams, pasitelkus ambicingus ketinimus, įgyvendinti inovatyvias formas kūrybos srityje. 

Pabrėžiamas novatoriškumas: iš naujo pergalvojant ir perkuriant bendradarbiavimo tarp menininkų 

būdus bei jų darbo būdus, atsisakant „tradicinių teatro struktūrų“, siekiama pateikti žiūrovams naujus 

rezultatus scenoje.39

FAIR – „meno ir dizaino fabrikas“ (The Factory of Art & Design) menininkų mainų rezidencijų 

programa, skirta Šiaurės ir Baltijos šalių atstovams. Kasmet priimami 4 menininkai (kiekvienas dvi-

em mėnesiams), pretendentai pasirenkami skelbiant konkursą arba išsiunčiant pakvietimą potencia-

liems dalyviams. 

Ne pelno siekianti organizacija yra įsikūrusi Kopenhagoje XX a. 5 dešimtmetyje įrengtoje skalbyk-

loje, šiuo metu priimanti bei apgyvendinant menininkus ir dizainerius. Ypatingas dėmesys skiriamas 

šios menininkų mainų rezidencijos bendruomeniškumui (šalia veikia benamių prieglauda, medicini-

nės pagalbos centras, jaunimo užimtumo centras ir t. t.). 

Menininkų mainų rezidencija FAIR turi maždaug 1000 kvadratinių metrų erdvę ekspozicijoms; pa-

tyręs personalas ir profesionalūs įrankiai skirti kūrybiniam procesui palengvinti. Priimamos paraiškos 

iš profesionalių menininkų, reikalaujant viešai pristatyti savo idėjas bei projekto rezultatus.40

38  http://www.ceramic.dk/index.php?id=128 [žiūrėta 2012 10 23]
39  http://www.hotelproforma.dk/side.asp?side=4&id=43&ver=uk [žiūrėta 2012 10 23]
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Rum46.dk – pelno nesiekianti parodų erdvė, skirta eksponuoti šiuolaikinį meną. Įkurta 1995 m. Rum46.dk – pelno nesiekianti parodų erdvė, skirta eksponuoti šiuolaikinį meną. Įkurta 1995 m. Rum46.dk

Jutlandijos dailės akademijos Arhuse (AarhusJutlandijos dailės akademijos Arhuse (AarhusJutlandijos dailės akademijos Arhuse ( ), šiuo metu veikia bendradarbiaujant 6 dalyviams iš 

viso pasaulio (HDK Berlyne, Konsthögskolan Malmėje, Rietveld Art Akademi Amsterdame, Whit-

ney Independent Study Program Niujorke ir t. t.). Politinis ir socialinis aktyvumas yra Rum46.dk 

skiriamasis bruožas, sutelkiant dėmesį į socialinį dialogą ir komunikaciją, įgyvendinant projektus. 

Projektai pagal trukmę skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius, rengiant viešus debatus, tekstų skaity-

mus, perfomansus, parodas ir pan., kritiškai reflektuojant menininkų vietą ir vaidmenį visuomenėje, 

taip pat pačių menininkų profesionalius tarpusavio santykius bei kūrybines perspektyvas.41

Kūryba derinama su pedagoginiu procesu, įtraukiant tiek visuomeniškai aktyvius profesionalius 

menininkus, tiek studentus. Pastaruosius trejus metus Rum46.dk dalyvauja programoje „netres“Rum46.dk dalyvauja programoje „netres“Rum46.dk 42, 

bendradarbiaudama su kitomis menininkų mainų rezidencijomis, pabrėžiant socialinį bei politinį me-

nininkų aktyvumą.

3.4. Švedijos atvejo analizė

3.4.1. Bendrosios Švedijos kultūros politikos kryptys

 Švedijos kultūros politikos tikslai ir veiklos metodai nustatyti 1974 m. Parlamento rezoliucija, 

kur formuluojama kultūros politikos kryptis bei atsakomybių padalinimas tarp valdymo institucijų, 

vyriausybės, savivaldybių ir apskričių tarybų, taip pat savanoriškų organizacijų, siekiant užsibrėžtų 

tikslų. Kultūros politikos įgyvendinimas ir finansavimas decentralizuotas, atsakomybė paskirstyta 

tarp 24 apskričių tarybų ir 290 savivaldybių. Jų veiklą pagal apibrėžtus kultūros politikos tikslus yra 

prižiūri centrinė valdžia.43

Taip pat rezoliucijoje aptarti pagrindiniai kultūros vystymo principai, valstybės dotacijų sistema 

bei įvardinti pagrindiniai nacionalinės politikos tikslai. Nacionalinė politika turėtų:

Padėti sukurti prielaidas saviraiškai ir apsaugoti saviraiškos laisvę.

Suteikti žmonėms galimybę užsiimti kūrybine veikla ir skatinti ryšius tarp žmonių.

Neutralizuoti neigiamą kultūros komercializacijos poveikį.

40  http://www.ffkd.dk/residencies/fair.php [žiūrėta 2012 10 23]
41  http://www.rum46.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=36 [žiūrėta 2012 10 23]
42  Plačiau apie šią trejų metų menininkų mainų programą http://www.netres.org/. Keliamas tikslas – menininkų mainų 
rezidencijų esamos padėties įvertinimas, diskusijos vykstančių transformacijų klausimu bei ateities vizijų, siūlomų orga-
nizacinių bei infrastruktūrinių sprendimo būdų paieška.
43  http://www.kulturradet.se/en/In-English/Cultural-policy/ [žiūrėta 2012 10 15]
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Kultūros sektoriuje skatinti decentralizavimą veiklos ir sprendimų priėmimo lygmenyje.

Dotuoti nepalankioje situacijoje esančius menininkus.

Palengvinti meninį ir kultūrinį atsinaujinimą.

Saugoti ir puoselėti nacionalinį kultūrinį paveldą.

Skatinti keistis patirtimi ir idėjomis tarptautiniu lygiu.

1996 metais Švedijos kultūros politika koreguota derinant aštuonis kultūros politikos tikslus su 

nūdienos aktualijomis, formuluojant septynis kultūrinės raidos principus:

Užtikrinti saviraiškos laisvę, sudaryti galimybes šia laisve naudotis visiems.

Sukurti galimybę visiems dalyvauti kultūriniame gyvenime ir užsiimti kūrybine veikla.

Skatinti kultūrinį pliuralizmą, meno novatoriškumą ir kokybę, neutralizuoti neigiamą komerciali-

zacijos poveikį.

Skatinti kultūrinių idėjų sklaidą (kultūros dinamiškumą).

Išsaugoti, naudoti ir skleisti kultūros paveldą.

Skatinti kultūrinį švietimą.

Skatinti tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą.44

Pastariesiems tikslams siekti nurodomos priemonės: kultūrinio paveldo dinamiškumo skatinimas, 

apimant jo saugojimą ir naudojimą, siekiant sukurti galimybę visiems prisiliesti prie kultūrinio pa-

veldo ir taip plėtoti individualų kūrybiškumą; skatinti tarptautinius ir tarpkultūrinius mainus ir ben-

dradarbiavimą, ypatingą dėmesį atkreipiant į vaikus ir jaunimą. Šiems tikslams pasiekti yra skiriama 

valstybinė parama.45 Menininkų ir kultūros institucijų finansinė parama yra pagrindinis šios politikos 

elementas. Visos viešos valstybės išlaidos kultūrai ir menui padalintos tarp centrinės valdžios (47 

procentai), regionų (10 procentų) ir apskričių bei savivaldybių (43 procentai) biudžetų. Apskričių kul-

tūros institucijos dažniausiai veikia kaip vietiniai kultūros centrai. Regionų ir savivaldybių vadovai 

atsako už šių organizacijų ir institucijų veiklos mastą ir pobūdį. 

Švedijos vyriausybė rūpinasi tik ypač svarbiomis nacionalinės kultūros institucijomis, kurios finan-

savimą gauna tiesiogiai iš Švedijos vyriausybės, pavyzdžiui, Karališkoji opera, Karališkasis dramos 

teatras, Riksutställningar (rūpinasi Švedijos menininkų išvažiuojamosiomis parodomis) ir Rikskon-

serter (rūpinasi koncertų organizavimu). 

Švedijai būdingas negausus kultūros srities teisinis reglamentavimas. Be bendrosios kultūros po-

44  http://www.culturelink.org/culpol/se.html [žiūrėta 2012 10 03]
45  http://www.government.se/sb/d/3009 [žiūrėta 2012 10 13]

Menininkų mainų rezidencijų Menininkų mainų rezidencijų 
87



litikos rezoliucijos, priimtos parlamento, galima rasti bendro pobūdžio kultūros politikos nuostatų ir 

bendro pobūdžio teisės aktų (pvz.: Literatūros ir meno kūrinių autorių teisės, Švedijos įstatų kodeksas 

1960:729; Radijo ir televizijos įstatymas, Švedijos įstatų kodeksas 1966:755, 1978:476; Archyvų 

įstatymas, Švedijos įstatų kodeksas 1990:782; Paveldo minėjimo įstatymas, Švedijos įstatų kodeksas 

1988:950; Kalbos įstatymas, Švedijos įstatų kodeksas 2009:600) bei keletą centrinės institucijos reg-

lamentų dėl valstybės lėšų naudojimo kultūros tikslams, kurių pagrindą sudaro parlamento atliktas 

biudžeto paskirstymas.46 Matome, kad teisės aktai apima kultūros paslaugų ir paveldo saugojimo 

sritis. 1997 metų sausio mėnesį savivaldybės teisės aktais įpareigotos palaikyti viešąsias bibliotekas 

ir susilaikyti imti bet kokį tiesioginį mokestį už jų paslaugas visuomenės nariams. Dabar šis principas 

yra teisiškai įgyvendinamas.47

Visuomenės internacionalizacija suteikia geresnes galimybes kurti ir plėtoti kultūrinį gyvenimą. 

Švedijos menų tarybos veiklą lemia nacionalinių tikslų, kuriuos nustato Švedijos vyriausybė ir parla-

mentas pagal savo kompetenciją, teisės aktai ir kitos taisyklės, kultūros politikoje siekimas. Švedijos 

menų tarybos Dotacijos komitetas turi dvi pagrindines funkcijas: 

remti menininkus dotacijomis ir išmokomis, skatinti tarptautinius ryšius ir teikti informaciją apie 

mokesčių, socialinį draudimą ir taip toliau,48

surinkti informaciją apie ekonomines ir socialines menininkų gyvenimo sąlygas, susisteminti pagrin-

dinius duomenis, kurie yra baziniai, atliekant kultūros politikos korekcijas ir vyriausybės siūlymus. 

Finansinė parama dažniausiai skiriama menininkams už tarptautinius projektus ir kultūros mainus. 

Keletas paramos formų yra specialiai orientuotos į konkrečių meno sričių poreikius. Kasmet peržiūri-

ma kone 7000 paraiškų ir 1600 menininkų gauna pašalpas ar išmokas. Menų dotacijos komitetas per 

metus skiria apie 110 000 000 SEK stipendijoms ir išmokoms.

Menų dotacijos komitetas vykdo praktikuojančių menininkų nuomonių tyrimus ir apklausas apie jų 

darbo sąlygas ir finansinę padėtį. Jo išvados sudaro pagrindą siūlymams vyriausybei koreguoti, keisti 

ir tobulinti kultūros politiką. Menų dotacijos komitetas užsakė Švedijos statistikos biurui (Statistiska 

centralbyrån) atlikti gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimą, kuris buvo paskelbtas 2009 m. Šis tyrimas pla-

nuojamas vykdyti dar kelerius metus, siekiant nustatyti dinaminius rodiklius.

Tyrimu nustatyta, kad daugelis menininkų išskiria kaip problemas santykius su Valstybine mokesčių 

46  http://www.culturalpolicies.net/down/sweden_122011.pdf [žiūrėta 2012 10 03] http://www.culturalpolicies.net/web/
sweden.php [žiūrėta 2012 10 03]
47  http://www.culturelink.org/culpol/se.html [žiūrėta 2012 10 03]
48  http://www.kulturradet.se/en/In-English/Cultural-policy-objectives/ [žiūrėta 2012 10 15]
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agentūra (Skatteverket) ir Socialinio draudimo agentūra (Försäkringskassan), kurios nėra linkusios 

daryti nuolaidų menininkams dėl jų veiklos ypatumų. Menininkai kalba apie skirtumą tarp nustatytų 

taisyklių ir realaus menininko gyvenimo aplinkybių. Siekdamas padėti menininkams, Švedijos menų 

dotacijos komitetas sudarė Dailininkų vadovą (Konstnärsguiden), kuriame teikiama informacija, su-

sijusi su darbo, mokesčių, vaiko priežiūros atostogų, būsto pašalpos ir kitais svarbiais menininkams 

socialinio gyvenimo klausimais.

Menų dotacijos komitetas padidino savo paramą tarptautinių mainų programoms pradėjęs projek-

tą, skirtą vaizduojamojo meno ir dizaino sritims. IASPIS programa apima Menų dotacijos komiteto 

tarptautinę veiklą subsidijuojant meno studijas, rezidencijas bei valstybines programas, parodas ir lei-

dinius. Šiuo metu Švedijos menų dotacijos komiteto siūloma parama pasinaudojo 116 vaizduojamųjų 

menų, muzikos, teatro, šokio ir kino meno atstovų. Jiems užtikrinta valstybės parama, garantuojant 

pajamų iki gyvos galvos gavimą.49

Remiantis Menų dotacijos komiteto metiniu pranešimu, 2011 metais Švedijos aktyvumas tarptau-

tinio bendradarbiavimo plotmėje padidėjo 7 %. Aktyvumą lėmė:

dalyvavimas ES menininkų mobilumo programose ;

nauji partneriai menų rezidencijų srityje (ypač vaizduojamojo meno ir šokio srityse);

ilgalaikių viešnagių meno rezidencijose didėjimas bei meno ekspertų vizitai;

tarpasmeniniai menininkų kontaktai ir bendradarbiavimas;

mainai tarp Švedijos bei Azijos ar Lotynų Amerikos muzikos srityje.50

Net ir atsižvelgusi į pastaruosius laimėjimus, Švedijos vyriausybė konstatuoja, kad reikia dar labiau 

stiprinti paramą tarptautinių mainų programoms. Nors nuo 1990 m. parama individualių menininkų 

mobilumui yra pakankamai didelė, tačiau yra mažesnė nei parama kitoms meno sritims, nes kultūros 

politika daugiausia dėmesio skyrė menui vystyti šalies viduje. Todėl dabar yra būtinas siekimas orien-

tuotis į kultūrinių mainų ir kultūrų dialogo plotmę.51

3.4.2. Švedijos tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas

Tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas visada buvo svarbi Švedijos vystymosi politikos dalis. 

Nors pastaruoju metu ir jaučiamas kultūrinio bendradarbiavimo intensyvumo mažėjimas, visgi Šve-

49  http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=12154 [žiūrėta 2012 10 15]
50  http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11269 [žiūrėta 2012 10 15]
51  Anton, T. J. Policy-Making and Political Culture in Sweden // Scandinavian Political Studies. – 1969, Vol. 4, Issue 
Aa, p. 88–102.
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dijos kultūros ministerija vykdo daug tarptautinio bendradarbiavimo projektų. Pastebėtina, kad kul-

tūrinio bendradarbiavimo sąstingį lemia daug įvairių veiksnių, pavyzdžiui, šalių partnerių skaičiaus 

mažėjimas; šalių partnerių prioritetų skirtingumas ir netgi tai, kad šiuo metu kultūros problematika 

yra įtraukiama į kitų veiklų sričių ir priemonių aprašus.52 Kultūrinių iniciatyvų srautas mažėjo nuo 

2000-ųjų vidurio, nuo 180000000 SEK (per SIDA buvo paskirstyti maždaug 30 šalių Azijoje, Afriko-

je, Rytų Europoje ir Lotynų Amerikoje) iki 40000000 SEK 2011 metais. Mažėjimas iš dalies sietinas 

su šalių partnerių finansavimo mažinimu perskirstant prioritetus. 

Tačiau kultūra ir toliau lieka Švedijos vyriausybės prioritetas ir tai pabrėžia 2012 m. Biudžeto 

įstatyme priimta nauja kultūros strategija, kuri teigia, kad Švedija skatins kultūrinę įvairovę ir tei-

sę į kultūrinės išraiškos laisvę, sieks skatinti ir lengvinti tarptautinį mobilumą ir bendradarbiavimą, 

taip prisidėdama kuriant bendrą Europos kultūros erdvę. Kultūros parama ir toliau bus teikiama per 

SIDA53 (SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY) bei kitus 

kanalus, kaip antai JT (UNESCO), Svenska Institutet (BR Paryžiuje), (IASPIS), prie kurių per pa-

staruosius penkerius ar šešerius metus Švedija prisidėjo beveik 850 mln. SEK 54

Tarptautinio mobilumo schemos yra klasifikuojamos atsižvelgiant į jų tikslines grupes:

šalies piliečiai / gyventojai;

užsienio kultūros specialistai.

5 lentelė. Paramos Švedijos menininkams sistema

52  http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001139/113935eo.pdf [žiūrėta 2012 10 13]
53  Švedijos tarptautinės plėtros agentūra (SIDA) atskaitinga Užsienio reikalų ministerijai buvo atsakinga už daugumos 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001139/113935eo.pdf [žiūrėta 2012 10 13]
Švedijos tarptautinės plėtros agentūra (SIDA) atskaitinga Užsienio reikalų ministerijai buvo atsakinga už daugumos 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001139/113935eo.pdf [žiūrėta 2012 10 13]

Švedijos tarptautinių projektų vykdymą. SIDA tikslas buvo pagerinti žmonių gyvenimo standartą. SIDA rėmė didelių 
Švedijos tarptautinės plėtros agentūra (SIDA) atskaitinga Užsienio reikalų ministerijai buvo atsakinga už daugumos 

Švedijos tarptautinių projektų vykdymą. SIDA tikslas buvo pagerinti žmonių gyvenimo standartą. SIDA rėmė didelių 
Švedijos tarptautinės plėtros agentūra (SIDA) atskaitinga Užsienio reikalų ministerijai buvo atsakinga už daugumos 

kultūrinių mainų projektus, sukurtus bendradarbiaujant su NVO, pavyzdžiui, Švedijos ir Afrikos muziejų programos 
Švedijos tarptautinių projektų vykdymą. SIDA tikslas buvo pagerinti žmonių gyvenimo standartą. SIDA rėmė didelių 
kultūrinių mainų projektus, sukurtus bendradarbiaujant su NVO, pavyzdžiui, Švedijos ir Afrikos muziejų programos 
Švedijos tarptautinių projektų vykdymą. SIDA tikslas buvo pagerinti žmonių gyvenimo standartą. SIDA rėmė didelių 

(SAMP). Kultūrinio bendradarbiavimo programos SIDA buvo atsisakyta 2011 m. SI laukia sprendimo dėl galimybės 
atnaujinti programą ir skatinant kūrybiškumą teikti paramą kultūros ir žiniasklaidos projektams, siekiant didesnio 
skaidrumo ir demokratiškumo.
54  http://www.culturalpolicies.net/web/sweden.php [žiūrėta: 2012 10 15]

Finansuojamos veiklos

Vaizduojamųjų menų / rašytojų 
rezidencijos (AR)

Kultūros įvykių dotacijos (EP)

Stipendijos antrosios pakopos 
mokymo kursams (FT)

Trumpalaikių tyrimų dotacijos 
(VVP)
Meno rinkos plėtros dotacijos 
(MD)

Nacionaliniu rezidencijų me-
nininkų paramos sistema (-N)

X

X

X

X

X

Tarptautinė rezidencijų 
(FCPs) ir menininkų (-F) pa-
ramos sistema

X

X

--

X

--
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Finansuojamos veiklos

Profesionalių menininkų tarp-
tautinio tinklo veiklų parama 
(NW)

Projektų ar meno gamybos dota-
cijos (PR)

Tyrimų arba mokslo subsidijos 
(RS)

Mobilumo skatinimo parama 
(TO)

Kitokio mobilumo paskatos 
(XY)

Nacionaliniu rezidencijų me-
nininkų paramos sistema (-N)

X

X

X

X

Parama Švedijos menininkams, 
norintiems pakviesti kolegas iš 
užsienio bendradarbiauti

Tarptautinė rezidencijų 
(FCPs) ir menininkų (-F) pa-
ramos sistema

X

--

X

X

--

Šaltinis – sudaryta autoriaus, remiantis įvairiais šaltiniais.

IASPIS (The International Artists Studio Programme in Sweden) buvo įkurta 1996 metais kaip 

Švedijos vizualiųjų menų skatinimo fondas, aktyviai dalyvaujantis tarptautinių mainų programose, 

apimančiose vaizduojamojo meno, dizaino, amatų ir architektūros srityse dirbančius menininkus. 

IASPIS yra Švedijos menų dotacijos Komiteto padalinys, finansavimą gaunantis iš Vaizduojamųjų 

menų fondo. Švedijos meno internacionalizacijos procese IASPIS vaidina svarbų vaidmenį inicijuo-

jant ir vykdant tarptautinių menininkų mainų veiklą. Tarptautinių kultūros mainų programų dotacijas 

galima skirstyti į tris kryptis (oficiali interneto svetainė http://www.kulturradet.se):

Tikslas – skatinti vis didesnį tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą, gerinant meno kokybę. Sche-

ma – EP-N, NW-N /-F tipas. Parama teikiama tiek šalies, tiek užsienio menininkams, norintiems 

dalyvauti trumpalaikiuose kultūros įvykiuose Švedijoje (simpoziumuose, konferencijose ir t. t.). Taip 

pat finansuojamos profesionalių menininkų tinklų iniciatyvos, vykstančios Švedijoje. Programai yra 

skirta apie 2980 000 EUR.

Programa finansuoja ir menų rezidencijas užsienyje (Berlyne, Londone, Niujorke, Rio de Žaneire, 

Stambule ir Tokijuje), siekiant tobulinti Švedijos menininkų profesinius įgūdžius bei gerinti meninin-

kų ekonominę būklę. Šią veiklą administruoja Menų dotacijos komitetas. Šešių rezidencijų biudžetas 

yra 98 000 EUR. 

Taip pat finansuojamos rezidencijos Švedijoje, atviros visiems dailininkams iš Europos. Schema 

– AR-F. Teikiamos paramos dydis yra apie 272 000 EUR (29 pakviesti menininkai). Menininkams 
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padengiamos gyvenimo ir kūrybos išlaidos. 

IASPIS išlaiko 12 studijų Švedijoje, iš kurių devynios yra įsikūrusios Stokholme, ir tris Getebor-

ge, Malmėje ir Umeo (jų išlaikymu kaip partnerė iš dalies rūpinasi ir vietos savivalda). Studijos yra 

skiriamos tik Švedijoje gyvenantiems menininkams. Kartu atveriama galimybė studijų mainams, t. y. 

Švedijos menininkų apsilankymams užsienio valstybių rezidencijose, suteikiant galimybę užsienie-

čiui tam tikrą laikotarpį dirbti Švedijoje ar kitoje IASPIS menų rezidencijoje užsienyje. Stokholmo 

rezidencijose vietos gali būti skiriamos ir užsienio svečiams (pvz., olandų menininkai gali kreiptis 

dėl paramos per fondą „Fonds voor beeldende Kunst“ (oficiali interneto svetainė www.fondsbkvb.

nl).55 Paramos gavėjui yra dotuojamos gyvenimo, kelionės ir darbo išlaidos, bet ne ilgesniam kaip 6 

mėn. laikotarpiui.

IASPIS turi ir šešias studijas užsienyje, skirtas Švedijos menininkams. Paramos gavėjui siūloma 

studija, būstas ir padengiamos pragyvenimo išlaidos. Šiuo metu Švedijos menininkai gali lankytis 

rezidentūros studijose Berlyne, Londone, Niujorke, Rio de Žaneire / Sao Paulo, Kaire ir Tokijuje. 

Paramos gavėjui yra dotuojamos gyvenimo, kelionės ir darbo išlaidos nuo 3 mėn. iki 1 metų.

Svarbesni Danijos menininkų išvykimą finansuojantys fondai yra šie:

Vgregion (oficiali interneto svetainė http://www.vgregion.se ).

Tikslas – remti regiono menininkų profesinį tobulėjimą.

Administruoja Vakarų Švedijos regionas.

Schemos tipas – AR-N. Parama orientuota į individualius Švedijos menininkus, gyvenančius Va-

karų Švedijos regione. Rezidencijos įkurtos Berlyne, Kunminge (Kinija), Kina and Querétaro (Mek-

sika). 

Finansavimas. Studija, butas ir mėnesio išlaidos 1 600 EUR.56

SI (oficiali interneto svetainė http://www.si.se ).

Tikslas – sukurti tvarius tarptautinius ryšius, skatinant abipusį mokymosi procesą tarp Švedijos ir 

šalies partnerės, siekiant sustiprinti demokratijos, atvirumo, lygybės ir pagarbos žmogaus teisėms 

principus.

Administruoja Švedijos institutas (The Swedish institute).

Schemos tipas: AR-N, N, GS-N. Programa orientuota į Rytų ir Vakarų Afriką bei Rytų Europą kaip 

vystymosi pagalba. 

55  http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=12172 [žiūrėta 2012 10 07]
56  http://www.mobility-matters.eu/web/files/37/en/Sweden.pdf [žiūrėta 2012 10 15]
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Finansuojamos tik Švedijos organizacijos ir paramos dydis svyruoja nuo 1 000 EUR iki 50 000 

EUR.

Švedijos institutas (Svenska Institutet, SI) kartu su Švedijos menų taryba yra atsakingas už paramą 

tarptautinius kultūrinius mainus skatinančioms iniciatyvoms. SI atsako už informacijos apie Švediją 

platinimą užsienyje, siekiant palengvinti tarptautinius mainus švietimo, mokslo ir visuomeninio gy-

venimo srityse, bei bendradarbiauja su Švedijos ambasadomis ir konsulatais visame pasaulyje.57

SI prisideda finansuodama kultūros ekspertų ir mainų programas, kurių tikslas – įveikti žmonių 

skurdą, siekiant pagerinti gyvenimą. Šiame kontekste skurdas reiškia ne tik materialinių išteklių trū-

kumą, bet ir gyvenimo galimybes, tokias kaip pasirinkimo laisvė ir saugumas. Toks tikslas pasiekia-

mas sukuriant tvarius tarptautinius ryšius, tarptautinius mainų tinklus tarp Švedijos ir besivystančių 

šalių, kartu skatinant lyčių lygybę, demokratiją, vaikų teises ir saviraiškos laisves.58

SI prisideda prie Europos Parlamento ir Europos Komisijos koordinuojamos ES strategijos dėl 

Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimo. Pagal Baltijos jūros regiono bendradarbiavimą SI 

teikia individualias akademines studijas. Pareiškėjai gali būti studentai arba tyrėjai iš Švedijos univer-

sitetų, kurie nori studijuoti arba atlikti mokslinius tyrimus vienoje iš programoje dalyvaujančių šalių, 

arba iš bet kurios iš programoje dalyvaujančių šalių, kurie nori studijuoti Švedijoje. Prioritetinės šalys 

yra Rusija, Ukraina ir Baltarusija. 

Nuo 1995 metų Švedija yra Europos Sąjungos narė ir aktyviai dalyvauja ES kultūros ir žiniasklai-

dos sektoriaus darbe, kuriuo siekiama prisidėti prie kultūros ir audiovizualinio sektoriaus plėtros ir 

skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių ES narių. 

ES kultūros srityje Švedija dominuoja pagal programą „Kultūra“, kuri palaiko kultūrinio bendra-

darbiavimo projektus tarp Europos šalių. Programa „Kultūra“ buvo įsteigta skatinti kultūros prieina-

mumą, didinti menininkų mobilumą ir kurti palankias jų darbo sklaidos sąlygas. Informacijos apie 

ES programas, kuriose aktyviai dalyvauja Švedija, galima gauti iš Cultural Contact Point Švedijoje 

informacijos biuro (pagal susitarimą su Europos Komisija, Švedijos nacionalinė paveldo taryba ir 

Švedijos menų taryba yra atsakingos už Cultural Contact Point Švedijoje.)

3.4.3. Švedijos menininkų mainų rezidencijų infrastruktūros pavyzdys

Švedijos menininkų mainų rezidencijų infrastruktūros apžvalga grindžiama dešimčia pavyzdžių: 

57  http://www.culturalpolicies.net/web/sweden.php?aid=342&ycc=200&Terms=sweden [žiūrėta 2012 10 03]
58  http://www.si.se/English/Navigation/Scholarships-and-exchanges/ [žiūrėta 2012 10 16]
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Baltic Art Center (BAC), Baltic Centre for Writers and Translators, Botkyrka konsthall, EMS, Lilith 

Performance Studio, Malongen Stockholm, Signal, Subtopia, Visby International Centre for Compo-

sers, Weld. Trumpai aptarsime kiekvieną jų.

Baltic Art Center (BAC) – Baltijos meno centras yra įvardintas kaip kūrybos ir darbo vieta meninin-

kams, kuratoriams bei rašytojams, įgyvendinant įvairias kūrybos, taip pat rezidavimo programas: PIR 

(Production-in-Residence(Production-in-Residence( ), kuri skirta užsienio menininkams, pasinaudoti galima tik gavus iškvieti-

mą, tuo tarpu paraiškas galima teikti AIR (Artist-in-Residencemą, tuo tarpu paraiškas galima teikti AIR (Artist-in-Residencemą, tuo tarpu paraiškas galima teikti AIR ( ) programai, skirtai Baltijos ir Šiaurės 

šalių atstovams, taip pat CRR (Collaborative Research Residency). Kaip teigia patys organizatoriai, 

BAC yra lanksti organizacija, didžiausią dėmesį kreipianti į meninės kūrybos procesą. Įdomu tai, kad 

teigiama nesant jokių nuolatinių studijų ar erdvių parodoms. Orientuojamasi į konkrečius projektus, 

atsižvelgiant į kiekvieno menininko kūrybos specifiką bei konkrečius poreikius: pasak BAC atstovų, 

sveikintinos kiekvieno individualiai pageidaujamos sąlygos, kurios derinamos dialogo su organiza-

cija metu. Galutiniai rezultatai yra pageidautini, bet nėra būtini. Nėra patikslinama, kaip kiekvienas 

sukurtas meno kūrinys gali būti platinamas ar pristatomas plačiajai visuomenei – jokios išankstinės 

sąlygos ar reikalavimai nekeliami. Kita vertus, pabrėžiama, kad nėra tęstinės parodų programos. Dė-

mesys skiriamas praktiniams aspektams, o būtent santykiams bei sąveikai tarp kūrybinio proceso, 

institucijų ir visuomenės (2009–2011 m. buvo inicijuoti svarstymai bei diskusijos sąlygų kūrybai, taip 

pat santykiams tarp meno ir politikos aptarti). Baltic Art Center orientuotas į tarptautiškumą, siekiant Baltic Art Center orientuotas į tarptautiškumą, siekiant Baltic Art Center

pritraukti menininkus ne tik iš Baltijos regiono, bet ir iš viso pasaulio, kartu kviečiant dalyvauti ir 

59  http://www.balticartcenter.com/mission/ [žiūrėta 2012 10 25]
60  http://www.bcwt.org/GetDoc?meta_id=1368 [žiūrėta 2012 10 25]
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Šaltinis –  http://www.bcwt.org/1372.

vietinius Švedijos menininkus. Šiuo metu Baltic Art Center įgyvendina dviejų kategorijų progra-Baltic Art Center įgyvendina dviejų kategorijų progra-Baltic Art Center

mas.59

Baltic Centre for Writers and Translators – menininkų mainų rezidencija, skirta profesionaliems 

literatams. Skelbiama, kad priimamos paraiškos iš viso pasaulio, tačiau pabrėžiama, kad pirmenybė 

teikiama Baltijos regiono ir Skandinavijos šalių atstovams. Centras įsikūręs Gotlando saloje, Visbyje. 

Tai ne pelno siekianti organizacija, įkurta 1993 metais, kurią palaiko Baltijos rašytojų taryba (nuo 

1994 metų) ir UNESCO (nuo 1996 metų). Finansuoja Švedijos menų taryba ir Gotlando savivaldy-

bė.60

Centrui priklauso vienuolikos kambarių patalpos. Gyvenamajame name yra gausi biblioteka (dau-

giausiai žodynai ir žinynai Baltijos regiono kalbomis). Centro veikla siekiama paskatinti tiek literatū-

rinius, tiek kultūrinius mainus tarp Baltijos regiono šalių, organizuojami įvairūs renginiai, dažniausia 

seminarai.

Botkyrka konsthall – menininkų rezidencija ,remiama Botkyrka savivaldybės, taip pat Kultūros Botkyrka konsthall – menininkų rezidencija ,remiama Botkyrka savivaldybės, taip pat Kultūros Botkyrka konsthall

ir laisvalaikio departamento, Urbanistinio planavimo departamento, statybų kompanijos Botkyrka-

61  http://botkyrkakonsthall.se/about-us/residence-botkyrka/ [žiūrėta 2012 10 25]
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byggen. Kadangi pati Botkyrka savivaldybė yra daugiakultūrė (teigiama, kad čia gyvena atvykusieji 

iš maždaug aštuoniasdešimties šalių), tokia aplinka vertinama kaip dėkinga įvairialypei menininkų 

veiklai, dirbant ir bendradarbiaujant viešosiose erdvėse. Pabrėžiama aplinką tausojančios bendruo-

menės raida ir menininkų indėlis propaguojant tolygios ekologinės, ekonominės ir socialinės raidos 

idėjas. Kita vertus, kaip pripažįsta patys organizatoriai, atvykusiems menininkams nėra galimybių 

įsikurti ilgesniam laikui, vykdomi trumpalaikiai projektai.61

EMS – elektrinės muzikos studija, taip pat atliekanti menininkų mainų rezidencijos funkcijas. Vei-EMS – elektrinės muzikos studija, taip pat atliekanti menininkų mainų rezidencijos funkcijas. Vei-EMS

kia kaip savarankiškas Statens Musikverk (organizacija, besirūpinanti Švedijos muzikiniu paveldu 

bei vystymu) padalinys, įkurtas 1964 metais. Pagrindinė veiklos kryptis – kursai; prašymai dalyvauti 

pildomi tik švedų kalba. Bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis (Kulturkontakt Nord, Nor-pildomi tik švedų kalba. Bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis (Kulturkontakt Nord, Nor-pildomi tik švedų kalba. Bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis (

bergfestival, Stiftelsen framtidens kultur ir t. t.).kultur ir t. t.).kultur

Lilith Performance Studio – nepriklausoma vizualinių menų, visų pirma perfomanso, meninio eks-

perimento erdvė. Kasmet atrenkami 4–6 menininkai ilgesnį laiką bendradarbiauti su šia studija. Įkū-

rėjai Elin Lundgren ir Petter Pettersson nurodo, kad Lilith Performance Studio buvo įkurta 2007 m. ir 

per visą egzistavimo laikotarpį įgyvendinti įvairūs projektai: 32 solo pasirodymai, surengti festivaliai, 

kviestinių svečių pasirodymai ir t. t. Teigiama, kad ši studija unikali ir net vienintelė pasaulyje, nes 

specializuojamasi vizualiųjų menų atlikimo (visual art perfomance) srityje.

Paramos šaltiniai keli: finansuoja vietinė savivalda, būtent Malmės miesto savivaldybė, Skåne re-

giono kultūros komitetas, taip pat Švedijos menų taryba. Studiją remia privatus kapitalas: Svanströms 

Repro AB ir dažų kompanija Beckers Färgservice. 

Malongen Stockholm – menininkų mainų rezidencija priklauso Šiaurės meno asociacijos (Nordiska  – menininkų mainų rezidencija priklauso Šiaurės meno asociacijos (Nordiska  – menininkų mainų rezidencija priklauso Šiaurės meno asociacijos (

Konstförbundet) Švedijos skyriui. Menininkai, laimėję finansavimą konkursuose, nukreipiami į patal-

pas, įsikūrusias senoviniame Stokholmo Söder rajone. Dviejų kambarių butas, pertvarkytas į studiją, 

yra maždaug 100 kvadratinių metrų, su visais buitiniais patogumais (galima apgyvendinti menininką 

su šeima). Kūrybinė ir gyvenamoji erdvė suteikiama vizualinių menų atstovams.

Nurodoma, kad šiuo metu vyksta menininkų mainų programos reorganizacija ir menininkų paraiš-

kos nėra priimamos svarstyti. Susirašinėjimo elektroniniu paštu metu buvo užsiminta apie finansavi-

mo trūkumą – universali problema, aktuali abipus Baltijos jūros.

Signal – šiuolaikinio meno centras, įsikūręs Malmėje (Malmö), orientuotas į kūrybinio proceso Signal – šiuolaikinio meno centras, įsikūręs Malmėje (Malmö), orientuotas į kūrybinio proceso Signal

62  http://www.signalsignal.org/about/introduction/?lang=en [žiūrėta 2012 10 24]
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63  http://www.subtopia.se/om-subtopia.php [žiūrėta 2012 10 25]
64  http://vicc.se/wp/ [žiūrėta 2012 10 25]

Šaltinis –  http://www.nkf.se/post/17704103703/the-nordic-guest-studio-at-malongen-application.

skatinimą, šiuolaikinio meno kūrinių reklamavimą, tai visų pirma parodų ir ekspozicijų organizavimo 

vieta (dvi nedidelės patalpos viename aukšte – parodoms ir konferencijoms; patalpos nuomojamos 

įvairiems renginiams). Duomenų apie jį yra nedaug, kol kas tik žadama papildyti informaciją.62

Subtopia – kūrybinių industrijų centras, įkurtas Botkyrka savivaldybės (greta Stokholmo). Nuro-

doma, kad šiame centre veikia daugiau kaip 50 organizacijų, kasdienėje veikloje dalyvauja maždaug 

300 asmenų. Subtopia sumanyta ir įrengta kaip erdvė įvairių interesų menininkams, apimant muzi-

kos, šokio, kino, teatro, dizaino, gatvės meno sritis. Ypatingas dėmesys skiriamas cirkui, kuris yra 

savotiška šio kūrybinių industrijų centro „vizitinė kortelė“ – nuo 2010 m. veikia kaip šiuolaikinio 

Švedijos cirko arena.63

Visby International Centre for Composers – Visbio tarptautinis kompozitorių centras kūrybinių 

susitikimų, bendradarbiavimo ir darbo vieta Baltijos bei Šiaurės šalių kompozitoriams Gotlando sa-

loje. Nuolatos vyksta įvairūs renginiai (koncertai, konferencijos, seminarai, įgyvendinami švietimo ir 

tarptautinio bendradarbiavimo projektai). Visbio tarptautinis kompozitorių centras buvo įkurtas 1995 

m. kartu su Gotlando muzikos kūrinių mokykla (Gotlands Tonsättarskola). Centras veikia dviejuo-

se pastatuose: ankstesnėje muitinės patalpoje bei gubernatoriaus name, Visbio senamiestyje, juose 

įrengtos trys muzikos studijos.64

Visbio tarptautinį kompozitorių centrą remia Gotlando savivaldybė, Švedijos nacionalinė kultū-

ros reikalų taryba, Švedijos kompozitorių draugija, taip pat Švedijos institutas, Karališkoji muzikos 

akademija (Kungliga Musikaliska Akademienakademija (Kungliga Musikaliska Akademienakademija ( ), Gotlando muzikos kūrinių mokykla (Gotlands Ton-

sättarskola) ir kt.
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Weld – menininkų mainų rezidencija, orientuota į alternatyvųjį meną bei naujų išraiškų mene paiešką. Weld – menininkų mainų rezidencija, orientuota į alternatyvųjį meną bei naujų išraiškų mene paiešką. Weld

Apima plačias sritis, tokias, kaip vizualieji menai, teatras, literatūra, architektūra, muzika, kinas. Specia-

lizuojasi šokio srityje, todėl Weld steigėjų vertinama kaip scena eksperimentams ir meninės saviraiškos 

paieškai. Remiama Švedijos menų tarybos, Stokholmo miesto ir Stokholmo grafystės tarybos.65

Apibendrinant būtų galima teigti, kad projektų įgyvendinimas vyksta trimis lygmenimis – nacionali-

niu (t. y. Švedijos), Baltijos regiono ir tarptautiniu. Veiklos organizavimo ar materialinės bazės požiūriu, 

bendrai visa infrastruktūra Švedijos atveju ypatingai nuo Lietuvos nesiskiria. Skiriamasis Švedijos, kaip ir 

kitų Šiaurės šalių bruožas, kad dauguma menininkų mainų rezidencijų palaiko aktyvius kontaktus su vie-

tinėmis bendruomenėmis ir yra finansuojamos vietinių savivaldybių. Tais atvejais, kuomet aktyviai finan-

siškai remia bei veiklą skatina vietinės savivaldybės, taip pat kitos valstybinės institucijos, įgyvendinami 

ilgalaikiai projektai, pavyksta pasiekti geresnių rezultatų, pritraukti garsių menininkų. Ne tik rūpinamasi 

informacijos sklaida, bet ir siekiama aktyviai dalyvauti vietinių bendruomenių gyvenime, per tarptautinius 

projektus reikštis regiono kultūriniame gyvenime.

65  http://www.weld.se/page/about-weld/eng/ [žiūrėta 2012 10 23]

Šaltinis – http://vicc.se/wp/portfolio-2-columns/.
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3.5. Šiaurės ministrų tarybos parama kultūrai ir menui

Šiaurės šalių kultūrinis bendradarbiavimas siekia skatinti kultūrinę raišką, jos įvairovę, stiprinti šiaurie-

tiškos kultūros įtaką bei skatinti menininkų ir jų darbų mobilumą Šiaurės Europos regione. Šioje srityje yra 

minėtinos Šiaurės ministrų tarybos iniciatyvos, kurios teikia paramą per dvi programas: Kultūra ir menas 

ir Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinis mobilumas, o Šiaurės šalių kultūros fondas teikia dotacijas kultūros 

projektams, kuriuose dalyvauja trijų Šiaurės šalių ar autonominių sričių (Farerų salos, Alandų salos ir 

Grenlandija) menininkai. Prioritetas teikiamas naujų tinklų ir partnerystės rūšių kūrimui.

Šiaurės ministrų taryba vykdo nevyriausybinių organizacijų (NVO) Baltijos jūros regione rėmimo pro-

gramą. Parama nevyriausybiniam sektoriui skiriama siekiant skatinti pilietinės visuomenės plėtrą ir prisi-

dėti prie aktyvaus bendradarbiavimo regione. 

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje įsteigtas 1991 m., siekiant atstovauti Šiaurės ministrų tarybai66

ir plėtoti Šiaurės šalių ir Lietuvos bendradarbiavimą. Giminingi biurai veikia Latvijoje (Rygoje), Estijoje 

(Taline) ir Rusijoje (Sankt Peterburge ir Kaliningrade). Metinį programos biudžetą sudaro 5 mln. Danijos 

kronų (apie 2,3 mln. litų). Vienas projektas gali tikėtis iki 500 tūkst. Danijos kronų paramos (apie 231 tūkst. 

litų).

66  http://www.norden.org/en [žiūrėta 2012 10 17]
67  http://www.kknord.org/?pageID=36 [žiūrėta 2012 10 19]
68  http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-
support [žiūrėta 2012 10 21]
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Baltijos jūros valstybių taryba (BJVT) buvo įsteigta 1992 m. Kopenhagoje kaip neformalus regioninis 

politinis forumas, kurio pagrindinis tikslas – skatinti integracinius procesus ir užmegzti glaudesnius ryšius 

regione. Šiandien BJVT veikla aprėpia visas tarpvyriausybinio bendradarbiavimo Baltijos jūros regio-

ne sritis, išskyrus karinę gynybą. Nuo jos įsteigimo BJVT daug prisidėjo vystant Baltijos jūros regiono 

valstybių daugiašalį bendradarbiavimą. Tarybos veikloje aktyviai dalyvauja 11 valstybių narių ir Europos 

Komisija, o stebėtojų teises turi Baltarusija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Rumunija, Slovakija, Ispanija, 

JAV, Jungtinė Karalystė, Ukraina.

Reikėtų paminėti kelias Šiaurės šalių kultūrines iniciatyvas (Kulturkontakt Nord -Mobility and Residen-

cy Programme 2007–2009).67

Modulis siūlo finansinę paramą visose meno ir kultūros srityse. 

Modulio tikslas – skatinti kultūros darbuotojų mobilumą bei tarptautinį bendradarbiavimą tarp Šiaurės 

šalių (Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos) bei Baltijos šalių.

Paramos schema: NW-N, PR N / NW-F, PR-F. Į paramą gali pretenduoti Šiaurės šalių ir Baltijos šalių 

menininkai: profesionalūs nuolatos Šiaurės ar Baltijos šalyse gyvenantis menininkai, dirbantys įvairiose 

meno formų ir žanrų srityse. 

Finansavimas. Dotacija gali būti skirta konkrečiam asmeniui arba grupei, bet ne didesnei kaip 6 asme-

nys. Modulis nefinansuoja organizacijų. Dotacijos suma yra grindžiama fiksuotais dienpinigiais, priklau-

sančiais nuo kelionės kategorijos (sostinės regionas ar likusi šalies dalis), 1–10 dienų ir kelionės išlaido-

mis. Biudžetas daugiau nei 2,6 mln. EUR.68

Kulturkontakt Nors (oficiali interneto svetainė http://www.kknord.org/?pageID=0&lang=eng).

Tikslas – skirta profesionalių menininkų mobilumui skatinti bei kultūros tinklų ir rezidencijoms kurti.  

Schemos tipas – AR-N/AR-F. Į paramą gali pretenduoti Šiaurės šalių (Danija, Suomija, Islandija, Nor-

vegija ir Švedija) menininkai ir institucijos, kurios teikia darbo patalpas profesionaliems menininkams ir 

kultūrinės veiklos vykdytojams, gyvenantiems Šiaurės ar Baltijos šalyse. Modulis palaiko rezidencijas 

Šiaurės ir Baltijos šalyse. 

Finansavimas. Paramą gavusi rezidencija gauna metinį finansavimą padengti 2–4 menininkų stipen-

dijas. Stipendija padengia kelionės išlaidas ir gyvenamosios vietos bei studijos nuomą. Taip pat 2 mėn. 

išlaidų, tiesiogiai susijusių su menininko priėmimu, kompensavimą. Mobilumo programos biudžetas yra 

apie 1,3 mln. EUR. Iš šios sumos 283 222 EUR skirta rezidencijų moduliui, o likusi dalis yra padalyta tarp 

mobilumo ir tinklų kūrimo programų.
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Tinklo esmė yra bendradarbiauti su įvairių meno sričių koordinatoriais (kūrybinėmis organizacijomis, 

menininkų grupėmis ir/arba kultūros, meno ir socialines struktūras plėtojančias asmenimis), mokytis vie-

niems iš kitų, perimant gerą praktiką, plėtoti žinias ir įgūdžius. Fondas remia tinklą, kurį sudaro partneriai 

iš:

a) ne mažiau kaip 3 Šiaurės šalių arba Grenlandijos, Farerų salų ir Alandų salų,

b) ne mažiau kaip 3 Baltijos šalių,

c) ne mažiau kaip 3 partneriai iš 5 Šiaurės šalių, Grenlandijos, Farerų bei Alandų salų arba 3 Baltijos 

šalių derinys. 

3.6. Kultūros ir meno rezidencijų teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir Šiaurės šalyse

Lietuvoje kol kas tikrai trūksta kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų pakankamo teisinio reglamentavimo. 

Viešai visuomenei prieinamas yra tik Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. balandžio 20 d. įsa-

kymas Nr. V-285 „Dėl Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 

taisyklių, paraiškos, sutarties, sąmatos ir ataskaitų formų patvirtinimo“. Taisyklėse yra apibrėžiama:

1. Šios taisyklės nustato kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų projektų paraiškų teikimo Lietuvos Respub-

likos kultūros ministerijai (toliau – ministerija) tvarką, svarstymo ir vertinimo, taip pat valstybės biudžeto 

lėšų (toliau – lėšos) skyrimo ir atsiskaitymo už jas tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kultūros ir meno kūrėjų rezidencija (toliau – rezidencija) – gyvenamasis ir kūrybinis plotas, kuriame 

kultūros ir meno kūrėjai tam tikrą laiką gali užsiimti kūryba, susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, 

bendradarbiauti su kitais kultūros ir meno kūrėjais bei vietos bendruomene.

Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijos projektas (toliau – projektas) – projektas, sudarantis galimybę 

Lietuvos rezidencijose apsistoti ir kurti užsienio kultūros ir meno kūrėjams.

Rezidentas – rezidencijoje laikinai apsistojęs ir kūryba užsiimantis profesionalus kultūros ir meno kūrė-

jas iš užsienio šalies.

Paraiškas dėl projektų dalinio finansavimo gali teikti tik juridiniai asmenys, vykdantys veiklą kultūros 

srityje (toliau – projektų vykdytojai).

Lėšos projektams iš dalies finansuoti numatomos kiekvienais metais ministerijos biudžete.69

Dokumentas skirtas tik finansavimo tvarkai bei paraiškų pateikimo tvarkai nustatyti. Tuo tarpu, kaip 

69  Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės. http://www3.lrs.
lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423191&p_query=&p_tr2=2 [žiūrėta 2012 10 03]
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jau minėta, Danijos teisinėje sistemoje galima išskirti dviejų lygių teisės aktus: 1) reglamentuojančius 

bei apibrėžiančius bendrus tikslus visoms kultūros institucijoms, šių institucijų kompetenciją, sprendimų 

priėmimo struktūrą ir 2) reglamentuojančius veiklą konkrečioje meno ar kultūros srityje, formuluojant 

konkrečius tikslus; paramos schemas meno sričiai arba individualiam menininkui. Taigi, kultūros ir meno 

kūrėjų rezidencijos sietinos su antrąja teisės aktų grupe, nors jų deklaruojami tikslai, be abejo, turi atitikti 

pirmosios įstatymų grupės apibrėžiamus bendruosius kultūros politikos tikslus.

Švedijoje nėra griežto teisinio kultūros reglamentavimo. Pagrindinis dokumentas yra bendrosios kultū-

ros politikos rezoliucija, priimta parlamento. Taip pat egzistuoja bendro pobūdžio kultūros politikos nuo-

statos ir bendro pobūdžio teisės aktai. Toks negausus teisinis reglamentavimas Švedijai būdingas todėl, 

kad kultūros projektų finansavimo klausimai perduoti regionams ir savivaldybėms, o centrinė valdžia rūpi-

nasi tik ypatingais kultūriniais projektais, svarbiais Švedijos valstybei. Taigi, darytina išvada, kad kultūros 

ir meno rezidencijų reglamentavimo pagrindas šioje šalyje, kaip ir Lietuvoje, yra finansinio pobūdžio ir tai 

nustato ne pagrindiniai teisės aktai ar įstatymai, o regioninės valdžios nustatytos taisyklės.

Suomijos teisės aktų ir administracinės kultūros politikos sistema grindžiama kultūros įstaigų, meno 

visuomenės ir menininkų asociacijų bei savivaldybės savarankiška kultūros administravimo plėtra. 1993 

m. centrinė valdžia pristatė naują bendrą dotacijų sistemą, stiprinančią savivaldybių savarankiškumą, lei-

džiant joms visiškai kontroliuoti valstybės numatytų lėšų paskirstymą. Savivaldybės gali valstybės gau-

namomis lėšomis padengti einamąsias išlaidas ar pradėti naujus projektus. Taigi, ir šioje šalyje kultūros ir 

meno kūrėjų rezidencijų finansavimo nuostatos perduotos regioninei valdžiai. 

Kita vertus, nereikia apsiriboti vien tik dvišaliais kontaktais bei bendradarbiavimu. Žvelgiant į platesnį 

kontekstą, Šiaurės šalių kultūrinis bendradarbiavimas siekia skatinti kultūrinę raišką, jos įvairovę, stiprinti 

šiaurietiškos kultūros įtaką bei skatinti menininkų ir jų darbų mobilumą Šiaurės Europos regione. Šioje 

srityje yra minėtinos Šiaurės ministrų tarybos iniciatyvos, kurios teikia paramą per dvi programas: Kultū-

ros ir meno ir Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo, o Šiaurės šalių kultūros fondas teikia dotacijas 

kultūros projektams, kuriuose dalyvauja trijų Šiaurės šalių ar autonominių sričių (Farerų salos, Alandų 

salos ir Grenlandija) menininkai. Prioritetas teikiamas naujų tinklų ir partnerystės rūšių kūrimui.

Šiaurės ministrų taryba vykdo nevyriausybinių organizacijų (NVO) Baltijos jūros regione rėmimo pro-

gramą. Parama nevyriausybiniam sektoriui skiriama siekiant skatinti pilietinės visuomenės plėtrą ir prisi-

dėti prie aktyvaus bendradarbiavimo regione 

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje įsteigtas 1991 m., siekiant atstovauti Šiaurės ministrų tarybai 
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ir plėtoti Šiaurės šalių ir Lietuvos bendradarbiavimą. Giminingi biurai veikia Latvijoje (Rygoje), Estijoje 

(Taline) ir Rusijoje (Sankt Peterburge ir Kaliningrade). Metinį programos biudžetą sudaro 5 mln. Danijos 

kronų (apie 2,3 mln. litų). Vienas projektas gali tikėtis iki 500 tūkst. Danijos kronų paramos (apie 231 tūkst. 

litų).

Baltijos jūros valstybių taryba (BJVT) buvo įsteigta 1992 m. Kopenhagoje kaip neformalus regioninis 

politinis forumas, kurio pagrindinis tikslas – skatinti integracinius procesus ir užmegzti glaudesnius ryšius 

regione. Šiandien BJVT veikla aprėpia visas tarpvyriausybinio bendradarbiavimo Baltijos jūros regio-

ne sritis, išskyrus karinę gynybą. Nuo jos įsteigimo BJVT daug prisidėjo vystant Baltijos jūros regiono 

valstybių daugiašalį bendradarbiavimą. Tarybos veikloje aktyviai dalyvauja 11 valstybių narių ir Europos 

Komisija, o stebėtojų teises turi Baltarusija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Rumunija, Slovakija, Ispanija, 

JAV, Jungtinė Karalystė, Ukraina.

Apibendrinant būtų galima teigti, kad Suomijos, Švedijos ir Danijos patirtis rodo, jog decentralizuojant 

kultūros srities finansavimą, kada valstybės lygiu yra skiriama atitinkama biudžeto lėšų dalis, o konkre-

tiems regioniniams projektams ar programoms finansavimą skiria įgaliotos institucijos (tarybos, fondai ir 

kt.), galimybė įgyvendinti nacionalinės kultūros politikos tikslus padidėja.

Menų rezidencijų programų įgyvendinimas yra ta sritis, kurioje galima pasiekti didžiausių rezultatų, sie-

kiant skleisti savo šalies nacionalinę kultūrą, kartu parodant šalies atvirumą kitų šalių tradicijų supratimui. 

Menų rezidencijų projektų finansavimas ir skatinimas suteikia galimybę šalies kultūrinę patirtį perkelti į 

tarptautinę erdvę, išlaikant nacionalinės kultūros politikos siekius.

Šiaurės šalių ir Lietuvos kultūrinio bendradarbiavimo srityje meno ir kultūros rezidencijų kūrimui ska-

tinti būtų svarbu atskirti konkrečių projektų finansavimo skyrimo klausimą, perduodant jį Kultūros minis-

terijos įgaliotai institucijai įgyvendinti, taip suteikiant galimybę konkrečios srities ekspertams spręsti, koks 

projektas kokiam tikslui yra labiausiai vertintinas.

Projektų kokybės ir atitikimo šalies kultūros politikoms tikslams vertinimas šiose šalyse yra papra-

stesnis ir konkretesnis, nei šiuo metu Lietuvoje. Vertėtų apmąstyti, kokių konkrečių projektų finansavimo 

klausimus būtų galima perduoti regionams kultūros centrams, išlaikant valstybės finansavimą kaip pagrin-

dinį. Tai galėtų būti regioninės etnokultūros vystymą skatinantys projektai. Pažymėtina, kad visos Šiaurės 

šalys skatina tokių rezidencijų kūrimą ne tik dėl nacionalinės kultūros sklaidos, tačiau ir dėl nacionalinės 

kalbos mokymo ir mokymosi. Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų kūrimas skatintinas ir dėl menininkų 

saviraiškos galimybės.
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IŠVADOS

1. Kultūros politikos įgyvendinimas, kaip viešosios politikos proceso dalis, itin sudėtingas darinys, 

kurį lemia daugelis veiksnių. Jis yra skirtingas kiekvienoje šalyje, nes visų pirma jis priklauso nuo 

nacionalinių šios srities įgyvendinimo bruožų bei principų. Analizuojant Lietuvos kultūros politikos 

įgyvendinimo aspektu, menininkų mainų rezidencijų atveju būtų galima išskirti mūsų šaliai būdingas 

problemas ir jų priežastis. Visų pirma LR kultūros ministerija, nors ir siekdama organizacinio lanks-

tumo, susiduria su tokiomis problemomis kaip, pavyzdžiui, administracinė našta. Vyksta tik dalinis 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas, o susikalbėjimas su privačiu sektoriumi yra dar sunkesnis: valdžia 

mažai skatina verslo sektorių remti kultūros sritį, nes nėra susiformavusių tokių verslo tradicijų, taip pat 

vis dar tebėra ignoruojamos kultūrinės industrijos bei žvelgiama į trumpalaikius, greitus rezultatus, o 

ne į ilgalaikes strategiškas investicijas. Be to, dėl valdžios kaitos įtakos ir kultūros kaip neprioritetinės 

srities valstybėje laikymo, yra mažas šios srities finansavimas. 

2. Lietuvos kultūros politikos sistemoje menininkų mainų rezidencijos – tai viena iš sudedamųjų 

jos dalių. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo kėlimas, kultūros rinkos skatinimas, pagalba jauniesiems 

menininkams bei meno kūrėjo kūrybos sąlygų gerinimas neabejotinai išlieka vienomis iš prioritetinių 

sričių. Atlikus kokybinį tyrimą išaiškėjo, kad ekspertams ir menininkams, dirbantiems akademinėje sri-

tyje, labiau aktualu teisiniai bei su viešosios politikos procesais susiję dalykai, tuo tarpu menininkams 

labiau rūpi meno kūrėjo padėtis. Meno srityje dirbančio asmens nuomonė apie tai, kokia yra Lietuvos 

kultūros politika, priklauso nuo jį supančios aplinkos ir veiklos pobūdžio. Menininkų mainų rezidenci-

jų bei jų infrastruktūros plėtros klausimais požiūriai sutampa – visų pirma spręstina pakankamo finan-

savimo problema. Vertinant Lietuvos kultūros politiką pagal prieš tai išvardintus kriterijus bei remiantis 

tyrime dalyvavusių ekspertų ir menininkų nuomonėmis bei Kultūros ministerijos teisės aktais, galima 

daryti išvadą, kad valstybė iš dalies tenkina menininkų ir ekspertų lūkesčius bei poreikius kalbant apie 

menininkų mainų rezidencijas Lietuvoje. 

3. Remiantis išnagrinėtais 3 Šiaurės šalių kultūros politikos pavyzdžiais bei analizuojant teisinę bazę 

kultūros srityje, darytina išvada, kad decentralizuojant kultūros srities finansavimą, kada valstybės ly-

giu yra skiriama atitinkama biudžeto lėšų dalis, o konkretiems regioniniams projektams ar programoms 

finansavimą skiria įgaliotos institucijos (tarybos, fondai ir kt.), galimybė įgyvendinti nacionalinės kul-

tūros politikos tikslus padidėja. 

4. Menų rezidencijų programų įgyvendinimas yra ta sritis, kurioje galima pasiekti didžiausių rezul-
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tatų, siekiant skleisti savo šalies nacionalinę kultūrą, kartu parodant šalies atvirumą kitų šalių tradicijų 

supratimui. Menų rezidencijų projektų finansavimas ir skatinimas suteikia galimybę šalies kultūrinę 

patirtį perkelti į tarptautinę erdvę, išlaikant nacionalinės kultūros politikos siekius. Tuo atveju, jeigu 

Kultūros ministerijai pavyktų gauti teisę administruoti ES struktūrinių fondų lėšas, menininkų mainų 

rezidencijų infrastruktūros plėtros perspektyvos įgytų naują kokybę.
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REKOMENDACIJOS

1. Atlikus tyrimą nustatyta, kad egzistuojanti menininkų mainų rezidencijų infrastruktūra yra ne tik 

pakankama tolimesnei veiklai vystyti, bet ir konkurencinga (lyginant su Šiaurės šalimis) – objektai, 

išsidėstę Lietuvoje, yra potencialiai patrauklūs tiek profesionaliems menininkams, tiek plačiosios 

visuomenės atstovams. Šiuo metu objektyviai egzistuojantis finansų trūkumas riboja iniciatyvas. Pla-

tesnės finansavimo galimybės atsivertų, jeigu Kultūros ministerijai būtų suteiktos galimybės adminis-

truoti ES struktūrinius fondus.

2. Regioniniu lygmeniu, kaip patvirtina tyrimas, vien pačių menininkų iniciatyvos nepakanka. Tuo 

tarpu regionuose išryškėjęs pernelyg menkas vietinės valdžios domėjimasis menininkų rezidenci-

jomis, suinteresuotumo trūkumas yra svarbi priežastis, neskatinanti menininkų mainų rezidencijų 

infrastruktūros plėtros. Būtina ieškoti būdų, kaip paskatinti vietines savivaldybes prisidėti prie meni-

ninkų mainų rezidencijų infrastruktūros plėtros – ES fondų lėšų pritraukimas padėtų spręsti šį klau-

simą.

3. Rekomenduotina sukurti duomenų bazę, sujungiančią informaciją apie kultūros ir meno kūrėjų 

rezidencijas į vientisą sistemą. Šiuo metu tik pradedamas sistemingas duomenų rinkimas, apdoroji-

mas ir pateikimas. Tokia duomenų bazė palengvintų tiek bendradarbiavimą tarp pačių menininkų, 

tiek kontaktus ir bendradarbiavimą su užsienio partneriais (tokiu atveju vertėtų svarstyti galimybę 

kurti bendrus informacinius projektus su Šiaurės šalių atstovais – taip prasiplėstų finansų pritrauki-

mo galimybės). Būtinos pačių menininkų mainų rezidencijų atstovų pastangos susisteminti ir viešai 

pateikti informaciją apie vykdomą veiklą. Jau egzistuojančiuose interneto puslapiuose dažnai pasi-

gendama išsamesnės informacijos apie vykdomą veiklą ar įgyvendintus projektus. Kultūros ir meno 

kūrėjų rezidencijų duomenų bazė buvo vertinga ir pačiai Kultūros ministerijai, pavyzdžiui, ministe-

rijos ekspertams svarstant finansinės paramos teikimo galimybes ar vertinant projekto įgyvendinimą 

bei eigą.

4. Žinant, kad Lietuvos meno rinka yra gan silpna, vertėtų paskatinti ne tiek LR kultūros ministe-

riją, kiek meno organizacijas bei kultūros institucijas rengti daugiau veiklų, susijusių su šios rinkos 

plėtra. Kaip teigiamą pavyzdį galima nurodyti Šiaurės šalių patirtį, kaip antai, Danijoje teikiamos 

dotacijos ir individualių menininkų tarptautinėms iniciatyvoms, jei jos skatina šalies kultūros plėtrą. 

5. Atsižvelgiant į tai, kad būtinas kultūros ir meno švietimas bendrojo lavinimo institucijose, siūlo-

ma bendradarbiaujant su LR švietimo ir mokslo ministerija diegti „Kultūros ir meno sklaidos bendro-
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jo lavinimo įstaigose mokymo programą“. Švietimo atveju, bus gerinamas bendruomenės kultūrinis 

ir meninis supratimas, diegiamos vertybės, kas vėliau gali nulemti aukštesnį visuomenės kultūrinio 

išprusimo lygmenį, paramos menui tradicijų atsiradimą bei perėjimą prie kultūros kaip prioritetinės 

valstybės valdymo srities.

6. Remiantis respondentų nuomone apie jaunųjų menininkų migraciją bei tai patvirtinančiais duo-

menimis, rekomenduojama daugiau dėmesio skirti jaunųjų menininkų paramos sistemai, už kurią 

būtų atsakinga Kultūros ministerija. Pažymėtina, kad tokia programa buvo sukurta ir įgyvendinta. 

Tačiau šiuo metu programa dar neparuošta tęstinumui, nors jau turėjo būti pakoreguota ir pradėta 

įgyvendinti 2011 m. spalio 1. (kita vertus, lėšų stygiaus koreguoja numatytus planus).

7. Šiaurės šalių ir Lietuvos kultūrinio bendradarbiavimo srityje menininkų mainų rezidencijų in-

frastruktūros plėtrai skatinti būtų svarbu atskirti konkrečių projektų finansavimo skyrimo klausimą, 

perduodant jį Kultūros ministerijos įgaliotai institucijai įgyvendinti, taip suteikiant galimybę konkre-

čios srities ekspertams spręsti, koks projektas kokiam tikslui yra labiausiai vertintinas. 

8. Lietuvos Respublikos bendradarbiavimas kultūros srityje diplomatiniu lygmeniu su Šiaurės šali-

mis kol kas išlieka mažų mažiausiai neaktyvus. Tebesitęsiančios reorganizacijos, kol kas nepaskirtas 

Lietuvos kultūros atašė ir t. t. anaiptol nepalengvina bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis. Kita ver-

tus, galima rasti būdų, leidžiančių gilinti ir intensyvinti kultūrinį bendradarbiavimą su Šiaurės šalimis 

neviršijant Kultūros ministerijos kompetencijos. Vienas tokių potencialiai vertingų variantų yra pačių 

ministerijos darbuotojų atranka bei siuntimas stažuotis į atitinkamai parinktas Šiaurės šalis. Taip būtų 

skatinama efektyvesnė sąveika visų pirma institucijų lygmeniu, o sukauptą tarnautojų patirtį būtų 

galima pritaikyti kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų atveju.
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2 PRIEDAS. TYRIMO ANKETOS

Klausimynas ekspertams

Gerbiama (-as) Respondente,

Iš anksto dėkojame Jums už pateiktus atsakymus. Vardą, pavardę ar bet kokius kitus asmeninius 

duomenis pateikti nebūtina. Renkama medžiaga bus naudojama tik moksliniais-tiriamaisiais tikslais 

ir saugoma Kultūros ministerijos archyve. Jūsų asmeniniai duomenys ginami Lietuvos Respublikos 

įstatymų, o išsakyta nuomonė – vertinga atliekamiems tyrimams.

Kaip Jūs vertintumėte kultūros politikos įgyvendinimą menininkų mainų rezidencijų klau-

simu? Kodėl? 

Kokį turi poveikį menininkų mainų rezidencijų klausimu:

a) valstybės politika, 

b) žmonių iniciatyvumas, 

c) verslas?

Kokias, Jūsų manymu, būtų galima įvardinti spręstinas problemas / klausimus menininkų 
mainų rezidencijų klausimu?

Koks būtų pageidautinas vietos / centrinės valdžios dalyvavimas? Ar būtų reikalinga valdžios 
institucijų pagalba? Kokia ir kokiais atvejais?

Kaip vertinate bendradarbiavimą su Šiaurės šalių kolegomis? Ar, jūsų nuomone, toks ben-
dradarbiavimas duoda (duos) naudos menininkų mainų rezidencijų atveju?

Kaip jūs manote, kokia kultūros politika menininkų mainų rezidencijų klausimu galėtų būti? 
Kas turėtų būti keičiama? Gal galėtumėte įvardinti savo pageidavimus arba rekomendacijas?
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Klausimynas menininkams

Gerbiama (-as) Respondente,

Iš anksto dėkojame Jums už pateiktus atsakymus. Vardą, pavardę ar bet kokius kitus asmeninius 

duomenis pateikti nebūtina. Apklausa anoniminė.

Renkama medžiaga bus naudojama tik moksliniais tikslais ir saugoma Kultūros ministerijos archy-

ve. Jūsų asmeniniai duomenys ginami Lietuvos Respublikos įstatymų, o išsakyta nuomonė – vertinga 

atliekamiems tyrimams.

(Pastaba el. paštu persiųstam klausimynui: nenustebkite, kad palikta daug vietos atsakymams – 

mums svarbi laisva Jūsų nuomonės saviraiška. Nesibaiminkite ir dėl rašymo stiliaus – mums reikš-

mingos Jūsų autentiškos mintys, o ne kaip gražiai jos atskleistos, todėl galite rašyti taip, kaip kalbate, 

nevenkite ir emocijų.)

Kada buvo įkurta Jūsų menininkų mainų rezidencija? Kokias idėjas puoselėjote ją kurdami 
/ prisijungdami prie veiklos? Ar lūkesčiai pasiteisino?

Ar palaikote ryšius su kitomis menininkų mainų rezidencijomis? Kaip galėtumėte apibūdinti 
santykius su jomis? Ar reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas? Kaip?

Kaip Jūs vertintumėte kultūros politikos įgyvendinimą menininkų mainų rezidencijų klau-
simu? Kodėl? Koks Kultūros ministerijos (ar kitų, Jūsų manymu, valstybės institucijų) vaid-
muo? 

Remiantis Jūsų patirtimi, kokias būtų galima įvardinti spręstinas problemas / klausimus me-
nininkų mainų rezidencijų klausimu? Ką būtų galima gerinti / keisti? Kaip?

Ar turite bendradarbiavimo su Šiaurės šalių kolegomis patirties? Ar, jūsų manymu, toks ben-
dradarbiavimas duoda (duos) naudos menininkų mainų rezidencijų klausimu?

Kokias matote tolimesnes menininkų mainų rezidencijų raidos perspektyvas? 
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