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RASA ANTANAVIČIŪTĖ 
Vilniaus miesto muziejaus direktorė, 2019 m. Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisarė 
 

 
                     Foto: Gintautas Beržinskas 

Kultūros vadybininkė ir menotyrininkė domisi ryšiais tarp politikos, 
istorijos, meno viešosiose erdvėse ir tapatybės konstravimo. Ji 
nagrinėja, kaip meninėmis priemonėmis siekiant politinių tikslų yra 
(per)kuriamos miesto ir jo gyventojų tapatybės, (per)formuojama 
pastarųjų atmintis. R. Antanavičiūtė iniciavo VDA Nidos meno kolonijos 
įsteigimą ir iki 2019 m. buvo jos vykdomoji direktorė. 2019 m. ji buvo 
Lietuvos paviljono Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje komisarė. 
Paviljone pristatytas kūrinys „Saulė ir jūra (Marina)“ / „Sun & Sea 
(Marina)“ Lietuvai pelnė „Auksinį liūtą“. 2020 m. vasarą ji laimėjo 
Vilniaus miesto muziejaus direktoriaus konkursą. 

 
IRMGARD MARIA FELLNER 
Vokietijos užsienio reikalų ministerijos įgaliotinė kultūros politikos klausimams užsienyje ir Kultūros ir 
komunikacijos departamento vadovo pavaduotoja 
 

 

                        

Baigusi humanitarinių ir politologijos mokslų studijas pradėjo savo 
darbinę veiklą Prancūzijos parlamento Europos komiteto pirmininko 
biure, o 1993 m. perėjo į Vokietijos diplomatinę tarnybą ir dirbo 
Bonoje, Londone, San Paule ir Vašingtone. 2003–2007 m. vadovavo 
Vokietijos ir JAV ryšių koordinatoriaus Karsten D. Voigt biurui, vėliau 
dirbo Prancūzijos užsienio reikalų ministro Kouchnerio komandoje. 
2010–2015 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje Berlyne, kur viena iš 
kuruojamų sričių buvo ryšiai su Afganistanu. Vėliau dirbo misijos 
vadovo pavaduotoja Vokietijos ambasadoje Romoje. Nuo 2018 m. 
užima aukščiau nurodytas pareigas. 

 
MINDAUGAS KVIETKAUSKAS 
Lietuvos Respublikos Kultūros ministras 
 

 
                            Foto: Martynas Aleksa  

Vilniaus universitete baigė lietuvių filologiją ir literatūrą, 2003 m. 
Oksfordo universitete (Jungtinė Karalystė) įgijo judaikos studijų 
diplomą. 2006-2018 m. dėstė VU Filologijos fakultete. Nuo 2007 m. 
pradėjo dirbti Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, 2008-2018 m. 
buvo šio instituto direktoriumi. 2019 m. paskirtas Lietuvos Respublikos 
kultūros ministru. 2018 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2019 m. – ordino „Už nuopelnus 
Lenkijos Respublikai“ Kavalieriaus kryžiumi. 
 

 



AURIMAS ŠVEDAS 
Kultūros istorikas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto asocijuotas profesorius, Lietuvos istorijos 
instituto direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu ir komunikacijai 
 

 
                          Foto: Edgaras Kurauskas 

Kultūros istoriko mokslinių interesų sritys: istorijos teorija, idėjų 
istorija, komunikacinė bei kultūrinė atmintis, istorijos, kino ir grožinės 
literatūros ryšiai. A. Švedas yra knygų apie iškilias Lietuvos 
asmenybes – Edvardą Gudavičių, Petrą Repšį, Almantą Grikevičių – 
autorius. Naujausia jo knyga – „Irena Veisaitė: Gyvenimas turėtų būti 
skaidrus“ (2019, vertimas į vokiečių k. 2019). Jis yra žurnalo 
„Literatūra ir menas“ apžvalgininkas, LRT laidų vedėjas ir kūrėjas. 
2016-aisiais už publicistiką apdovanotas Lietuvos Respublikos Kultūros 
ministerijos premija.  
 

 
RITA VALIUKONYTĖ 
Lietuvos Respublikos kultūros atašė Berlyne (2016-2020) 
 

 
                             Foto: Dovilė Šermokas 

Vokiečių filologė ir Europos mokslų magistrė 2004-2005 m. būdama 
Roberto Bošo fondo stipendininke dirbo Hamburgo literatūros 
namuose, organizavo tarpdisciplininį festivalį, pristatantį lietuvių ir 
vokiečių menininkus. 2006-2007 m. dirbo Gateway koledžo 
(Norvegija) studijų koordinatore Cienfuegos mieste, Kuboje. 2008 m. 
paskirta eiti Lietuvos Respublikos kultūros atašė pareigas Austrijoje, 
nuo 2012 m.– Londone, Jungtinėje Karalystėje, o nuo 2016 m. iki 2020 
m. vidurio šias pareigas ėjo Vokietijoje. 

 
 
MICHAEL MÜLLER-VERWEYEN 
Vilniaus Goethe´s instituto direktorius 
 

 
                             Foto: Erdős Dénes 

Studijavo filosofiją ir vokiečių lingvistiką Kelno universitete, 1986-
1991 m. čia dėstė lingvistiką. Nuo 1991 m. dirba Goethe´s institute. 
Nuo 2019 m. Goethe´s instituto Vilniuje direktorius, prieš tai dirbo 
Goethe´s institutuose Kiote, Lagose, Honkonge, Budapešte. Centrinėje 
būstinėje Miunchene vadovavo Valdybos specialiųjų užduočių biurui. 
Yra išleidęs publikacijų kalbotyros ir kultūros politikos klausimais, 
naujausia jų – „Kultūros kova kaip jėgos kova. Kultūra ir kultūros 
politika Vengrijoje“, Politik und Kultur, 2019 nr. 1. 

 
 
 
 
Redakcija: 2020.09.07 


