Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy po obu stronach granicy między Unią Europejską i Rosją –
odpowiada na wspólne wyzwania i problemy oraz promuje współpracę między
społeczeństwami. W ramach Programu wdrażanych jest 60 projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską, z litewskich, polskich
i rosyjskich (Obwód Kaliningradzki) regionów przygranicznych.

W ramach Programu w Gdańsku
zorganizowano międzynarodową
wystawę „Bliski nieznajomy”
W ramach jednego z wdrażanych przez Program projektów przeprowadzono artystyczno-badawczą inicjatywę wymiany kultur „Bliski nieznajomy” realizowaną przez gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Państwowe Centrum Sztuki Współczesnej
w Kaliningradzie (Rosja) oraz Centrum Komunikacji Kulturalnej w Kłajpedzie (Litwa).
W ramach projektu zorganizowano w Gdańsku szereg wystaw artystycznych prezentujących sztukę współczesną Polski, Litwy i Rosji, wymienianych później pomiędzy biorącymi
udział w projekcie centrami sztuki i prezentowanych lokalnym mieszkańcom. W przestrzeni
publicznej Gdańska i Kaliningradu pojawiły się również prace będące wynikiem reakcji
artystów na obecny wygląd architektoniczny miasta.
Dzięki realizacji projektu przeprowadzono także 11 programów edukacyjnych oraz wydano
7 katalogów, które były opracowywane i przedstawiane publiczności w powiązaniu z wystawami. W roku 2013 w miastach objętych projektem odbyła się wyprawa badawcza - w jej wyniku opracowano nowe trasy prowadzące przez obszar projektu, które zostały zaprezentowane w publikacji „Przewodnik artystyczny. Gdańsk-Kaliningrad-Kłajpeda”, wydanym
w czerwcu b.r.

Z kolei na stronie internetowej projektu: www.closestranger.eu obok internetowych
galerii obrazujących projekt można znaleźć m.in. interaktywną mapę kultury Polski, Litwy i Rosji, gdzie opisane są ciekawe miejsca związane z kulturą i sztuką na
międzynarodowym obszarze objętym projektem.
Artyści z Gdańska, Kłajpedy i Kaliningradu, w trakcie pobytów w miastach współpracujących,
mieli możliwość wzajemnego zapoznania się z kulturą tych miast, czego rezultatem były prace
zaprezentowane na międzynarodowej wystawie końcowej „Bliski nieznajomy”. Wystawa
ta, a także międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku „Sound Around (Dźwięki wokół)” miały
miejsce we wszystkich trzech współpracujących miastach. Podsumowaniem tych wydarzeń
jest wydana, również w ramach projektu, płyta CD „Sound Around (Dźwięki wokół)”.
Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej miała miejsce wymiana kulturowa pomiędzy mieszkańcami Gdańska, Kłajpedy i Kaliningradu. Stała się ona platformą do kreowania bliższych kontaktów pomiędzy mieszkańcami Polski, Litwy i Rosji, również w innych,
niezwiązanych ze sztuką dziedzinach życia. Projekt został zakontraktowany na ponad
3,5 mln PLN (ok. 870 tys. EUR), z czego przeszło 3 mln PLN (ok. 770 tys. EUR) stanowił wkład
Unii Europejskiej.

Niniejsza publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

