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W Wilnie pojawi się jeszcze więcej wydarzeń kulturalnych,
inicjatyw i przedsięwzięć artystycznych - samorząd na
wsparcie drobnych projektów przeznaczył 152 tys. euro.
Jest to jedna z największych dotacji w tym roku: w
poprzednim w ogóle nie zorganizowano konkursu na
finansowanie, a w 2014 na projekty kulturalne przeznaczono
80 tys. euro.

"Dobre wiadomości dla mieszkańców Wilna - w tym roku
różnorodnym wydarzeniom kulturalnym poświęciliśmy
wyjątkową uwagę i wsparliśmy aż 96 inicjatyw i projektów, które wzbogacą życie kulturalne stolicy. Są to nieduże,
ale ważne dla mieszkańców inicjatywy, w których wezmą udział miejscowe społeczności. Imprezy będą
organizowane nie tylko w centrum miasta, dlatego wniesiemy więcej kultury do dzielnic oddalonych od centrum
stolicy" - powiedział wicemera Wilna Linas Kvedaravičius.

 

O dotację starało się 406 projektów. Komisja, składająca się aż z 22 członków, postanowiła sfinansować te
inicjatywy, które najbardziej rozwiną i wzbogacą życie kulturalne Wilna, zaangażują jak najwięcej osób i zachęcą do
spędzania czasu w stolicy.

 

Finansowanie inicjatyw kulturalnych jest też dobrym bodźcem do tworzenia ciekawych, innowacyjnych i
nietradycyjnych projektów. Na przykład we wrześniu w Zameczku (Pilaitė) odbędzie się już szósty raz z rzędu
festiwal instalacji świetlnych "Beepositive", który jest jednym z najbardziej interaktywnych festiwali na Litwie. Jego
organizator, Andrius Ciplijauskas, który w tym roku dostał środki na organizację festiwalu od samorządu, powiedział,
że przeznaczone pieniądze dały możliwość wzbogacenia festiwalu o jeszcze jedno ciekawe wydarzenie - wycieczkę
po Starówce, podczas której uczestnicy będą mogli poznać historię oświetlonych budynków.

 

152 tys. euro zostały rozdzielone dla 96 projektów w dziedzinach sztuki wizualnej, sztuki scenicznej, muzyki, kina,
literatury i wydawnictwa, dziedzictwa kulturowego, muzeów oraz projektów amatorów sztuki. 2100 euro samorząd
przyznał projektowi Vidy Girininkienė i Kšištofa Tolkačevskiego, którzy zamierzają przygotować polsko-litewskie
kompendium informacyjne "Na szlaku wspomnień. Cmentarz na Rossie ma już 215 lat".

 

Na podstawie: vilnius.lt 
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