JAV LB XXXI TARYBOS III SESIJOS
KULTŪROS NUTARIMAI
Komisijos pirmininkė: Sigita Barysienė
Komisijos sekretorė: Giedrė Babarskienė
Komisijos nariai: Ričardas Černiauskas, Rasa Paulauskaitė-Dooling, Tomas Mitrulevičius,
Dijana Norkienė, Austėja Sruoga, Milda Šatienė, Laima Šileikytė-Hood, Raminta
Urbonavičienė.

A.

Komisija siūlo PRATESTI šiuos nutarimus, nes jie įgyvendinti:

Siekiant išsaugoti švenčių organizavimo patirtį, rekomenduojame prie Krašto Valdybos įsteigti
pastoviai veikiantį Dainų, Šokių švenčių ir kitų renginių komitetą. Siūlome pirmąjį komitetą
sudaryti iki 2016m. spalio mėn. pabaigos. Rekomenduojame šiam komitetui bendradarbiauti su
Lietuvių Tautinių šokių institutu ir Amerikos Chorvedžių asociacija.
Kultūros tarybos ataskaita: Projektas vykdomas. Kalbamasi su organizatoriais
buvusių švenčių , kurie noriai sutiko būti nuolatinio švenčių rengimo komiteto
nariais.
Komitete jau yra 9 nariai.
Pratesti, pridedant teatro atstova.
B.

Komisija siūlo PALIKTI šiuos nutarimus, nes jie dar nėra įgyvendinti:
1. Rekomenduojame KV tęsti Lietuvių kultūros ir meno pristatymą amerikiečiams ir
lietuviškai nekalbančiam jaunimui.
Kultūros tarybos ataskaita: Vykdoma. Net 40 berniukų choras iš Lietuvos
“Dagilėlis” pasirodė ne tik Nepriklausomybės šventėje Čikagos miesto centre, bet ir
vyko į universitetus Indianoje ir Michigane, kur pristate lietuvišką kūrybą ir dainas
amerikietiškąjai publikai. Taip pat, susitiko su jaunimu iš vietinių Čikagos chorų.
Planuojama atvežti parodą, kuri keliaus per apylinkes ir pristatys Lietuvos kultūra ir
meną.
Paruošta paroda apie desimt Šokių švenčių yra prsitatoma Amerikos visuomenei.
Nantucket saloje, MA Bridgeporte, CT, Bostone, MA.Norėtume, kad kultūros tarybos
nariai paplatintų informacija apie puikias paruoštas Šokių ir Dainų švenčių parodas.
Atlikeja Simona Minns labai profesonaliai atlieka lietuvių liaudies dainas
pritartadama sau kanklėmis.
Siūlome nutarimą palikti galiojantį ir tęsti metai iš metų.

Rekomenduojame KV tęsti Teatro festivalio organizavimą kas ketveri metai, pavyzdžiui
2017 m., kad nesutaptų su kitomis didelėmis šventėmis (pvz. Šokių šventė). Siūlome kitą
festivalį organizuoti Vakaru apygardoje.
Kultūros tarybos ataskaita: Jau pradėta ruoštis 2017m. Teatro festivaliui, kviečiami
įvairūs vietiniai teatro kolektyvai. Planuojama kviesti bent vieną gerai žinomą aktorių iš
Lietuvos su mono spektakliu.
Susitarta, kad teatro festivalis vyks Baltimorėje, spalio – lapkričio mėnesį. Spektaklis „
Sniego karalienė, pastatytas aktorių megėjų gyvenančių Čikagoje parodys du spektaklius
Rytiniame Amerikos pakraštyje.
Teatrų festivalis bus vykdomas ir Vakarų pakrantėje. Kultūros Tarybos narys Ričardas
Černiauskas kviečia teatralus iš Lietuvos , jie su savo spektakliais apkeliaus vakarinio
pakraščio lietuviškus telkinius.
Siūlome nutarimą palikti galiojantį, kadangi Baltimorės apylinkės valdybai
pasikeitus, jie atsisakė organizuoti. Šiuo metu ieškoma kitų galimybių ši projektą
įgyvendinti. Siūloma įtraukti į Tęstinumo Komitetą JAV teatrų atstovą, kuris būtų
atsakingas už teatrų festivalio organizavimą.
2.
Rekomenduojame KV paraginti apylinkes daugiau bendrauti su Tautodailės institutu.
Prašome pagalbos kartu su Tautinių šokių institutu rinkti nebenaudojamus autentiškus tautinius
kostiumus.
Kultūros tarybos ataskaita: Atlikta. Išsiųstas paraginimas visiems apylinkių
pirmininkams.
Parašytas laiškas į aplinkines bendruomenes, skatinantis atkreipti dėmesį ir glaudžiau
bendradarbiauti su Tautodailės Institutu Filadelfijoje. Būtu gerai, kad institutas galėtų
pateikti daugiau informacijos apie ten laikomą medžiagą. Labai gaila,per visa tą laiką
iš Tautinio institutoFiladelfijoje nesulaukėme jokios žinutės. Kiek žinoma Aldona
Page jau nebepajėgi jam vadovauti[ dėl senatvės]. Laukim iš Filadelfijos apylinkės
daugiau žinių.
Siūlome pratęsti, kadangi tariamasi su tautodailininke Violeta Fabijanovič, kuri
su grupe audejų padės įgyvendinti šį projektą.
3.
Rekomenduojame, kad Krašto valdyba pradėtų ruoštis 2018m. Lietuvos Valstybės
atkūrimo šimtmečio paminėjimui.
Kultūros tarybos ataskaita: Projektas vykdomas. Turėjome telekonferencija su LR
Ambasados darbuotojais kaip mes kartu rengsime šimtmečio minėjimus, kaip
geriau bendradarbiauti, kad būtų geresnis pasiruosimas
Sudarytas ruošos komitetas: Darius Polikaitis, Vytas Čuplinskas, Kastytis Giedraitis,
Linas Orentas. Eigoje komanda plėsis.. Jau išgryninti keli didžiuliai renginiai, kurie vyks
bendruomenėse. Bostone, trijų baltijos valstybių nepriklausomybės minėjimas 2018
rudenį, miuziklo “Barbora Radvilaite ir Žygimantas Augustas” pristatymas Čikagos

miesto centre. Planuojami mažesni turai, parodos, akcijos. Parasytas projektas,
finansavimui gauti.
Siūlome pratęsti kadangi projektas yra vykdomas.
4.
Rekomenduojame KV Kultūros tarybą surinkti medžiagą iš visų JAV LB apylinkių ir
išleisti leidinį apie tai, kaip jose minima Vasario 16-oji.
Kultūros tarybos ataskaita: Projektas vykdomas. Šio projekto koordinatore yra
Tarybos narė Raminta Vilkienė, kuri mielai sutiko surinkti medžiagą iš įvairių apylinkių ir
paruošti ją spaudos darbams. Pradėta rinkti medžiaga apylinkėse. Bus pakartotinai kreiptasi į
apylinkes, dėl medžiagos paruošimo.Susitarta su Archyvų ir Tyrimo centro darbuotoja Loreta
Timukienė , kuri peržiūri archyvą ir surado daug įvairių plakatų ir medžiagos apie
nepriklausomybės minėjimus lietuviškuose telkiniuose.
PASTABA: daryti kilnojama paroda, bet ne leisti knyga.
Siūlome projektą pratęsti, kadangi projektas yra vykdomas.
5.
Siekiant istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimo, pabrėžiant tautinio kostiumo, kaip
vieno iš tautos ir valstybės simbolių reikšmę, 2017m. paskelbti Tautinio kostiumo metais.
Siūlome pakviesti ir pristatyti JAV Lietuvos Kultūros centre saugomą Tautinio kostiumo
kolekciją.
Kultūros tarybos ataskaita: Projektas vykdomas. Kalbamasi su nacionaliniu kultūros
centru ir tariamasi dėl galimybės atvežti šį projektą.
Siūlome projektą pratęsti, dar tariamasi dėl kostiumų parodos NY.
6.
Įvertinant Kultūros veikėjų kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną, siūlome įsteigti Kultūros
meno premiją.
Kultūros tarybos ataskaita: Ieškomos lėšos, svarstoma, kas rinktų kandidatus ir
kada jie būtu apdovanojami. Kalbamės kad kultūros premijos laureatai būtų
finansuojmi LF pagalba. Parašytas projektas – prašymas atmestas. Per Krašto
Valdybos posėdį, rugsėjo mėnesio bus svarstymas, kaip galima gauti lėšų šiam
projektui įgyvendinti .
Siūlome projektą tęsti. Kultūros taryba ruošia nauja projektą Lietuvių Fondui, nes
kultūros srityje dirbantieji yra savanoriai, kurie puoselėja tautinę kultūrą, ir jų
darbai turėtų būti įvertinti ir pagerbti.
SIŪLOME PRIIMTI NAUJUS NUTARIMUS
Naujų nutarimų nėra.

