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KELIAUJANČIOS ARCHITEKTŪROS DIRBTUVĖS

5 LIETUVOS MIESTELIAI - 5 ATGIMUSIOS VIEŠOSIOS ERDVĖS

2016

1 MOBILUS KULTŪRINIS TAŠKAS

KVADRATU

35 KELIAUJANTYS ARCHITEKTAI, MENININKAI, TYRĖJAI



kvietimas

KVIETIMAS

   Kviečiame dalyvauti šių metų vasarą vyksiančiame kultūriniame - edukaciniame projekte, kurio metu 
„keliaujančio cirko“ principu bus aplankyti 5 skirtingi Lietuvos regionų miesteliai ir juose, kartu su atvyku-
siais architektais ir viešųjų erdvių menininkais surengtos kūrybinės dirbtuvės vaikams bei vietos ben-
druomenei. Dirbtuvių metu bus atgaivinama pasirinkta miestelio viešoji erdvė. 
  Komados formuojamos iki 2016 m. birželio 26d. 
  Daugiau informacijos rasite kituose šio laiško puslapiuose.

APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS

   Architektūros [vaikų] fondas - tai savanoriška VšĮ „Architektūros fondas“ iniciatyva, kurianti ir 
įgyvendinanti architektūros edukacijos programas vaikams. Mūsų tikslas - mus supančios aplinkos suvoki-
mo, kūrybiškumo ir asmeninės atsakomybės (pilietiškumo) ugdymas.

Keliaujančios architektūros dirbtuvės jau įvyko du kartus: 2013 metais aplankėme 16 miestelių su 3 dienų 
dirbtuvėmis, 2015 metais - 10 miestelių su 4 dienų dirbtuvėmis. Šiemet plečiame projekto aprėptį - ar-
chitektams į pagalbą kviečiamės įvairių sričių profesionalius menininkus, dirbančius viešose erdvėse, ir 
siekiame dar kokybiškesnio rezultato, tad aplankysime 5 miestelius su 5 dienų kūrybinėmis dirbtuvėmis. 

Daugiau informacijos apie visą Architektūros fondo veiklą rasite internete: 
www.archfondas.lt                 http://www.archfondas.lt/lt/vaiku                 www.keliaujanciosdirbtuves.com   

  

Pagarbiai,
projekto vadovas       Justinas Kalinauskas       tel. +370 658 60898
projekto kuratorė      Rasa Chmieliauskaitė     tel. +370 683 55025

RĖMĖJAI



idėja

PROJEKTO IDĖJA

   „Keliaujančios architektūros dirbtuvės: KVADRATU“– tai 2013 m. bei 2015 m. vasa-
ros atostogų metu vykusių projektų tęsinys. Projektu norima atkreipti visuomenės, ypač 
vaikų, dėmesį į kasdienę žmogų supančią aplinką bei parodyti, kad jos puoselėjimas gali-
mas realiomis, daug materialių ir žmogiškųjų išteklių nereikalaujančiomis priemonėmis. 
   Šių metų projektas bus ypatingas padidėjusia dirbtuvių aprėptimi: su projektu keliauja 
ne tik architektai, bet ir įvairių sričių menininkai bei tyrėjai. 
   Ši mišri komanda, kartu su vietiniais vaikais bei gyventojais kurs ir įgyvendins projektą 
viešojoje miestelio erdvėje: ją sutvarkys, atnaujins, prikels naujam gyvenimui.

PROJEKTO TIKSLAS

  Pagrindinis projekto tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo pilietiškumą ir kūrybiškumą, motyvuo-
jant visapusiškai domėtis ir būti aktyviais savo aplinkos kūrėjais.

PROJEKTO SIMBOLIAI

  Visų dirbtuvių metu miestelyje stovės pagrindinis projekto simbolis – kultūrinis INKILAS. Tai 
portabili kūrybos ir edukacijos erdvė, kurioje dienos metu vyks kūrybiniai procesai su vaikais, 
o vakarais – renginiai visai miestelio bendruomenei: filmų peržiūros, koncertai, edukaciniai 
užsiėmimai. Projekto organizatoriai iš miestelio į miestelį keliaus „kūrybiniu autobusiuku“. 
Tai ne tik transporto priemonė, bet ir vienas iš projekto simbolių, atkreipsiantis vietinių 
gyventojų, regioninės ir nacionalinės žiniasklaidos dėmesį.



etapai

PROJEKTO EIGA

  Kūrybinių dirbtuvių metu kartu su vai-
kais kursime materialų išliekamąją vertę 
turintį projektą kiekviename mieste-
lyje, kuris burtų vietinę bendruomenę 
ir skatintų projekto tęstinumą. Tikslinė 
projektų vieta - miestelio viešoji erdvė. 
Dirbtuvių laikotarpiu kiekviename mi-
estelyje taip pat bus įrengiamas mobilus 
kultūrinis taškas (kultūrinis inkubatorius), 
kuriame vyks edukacinė, kultūrinė veikla: 
kūrybinės dirbtuvės, filmų peržiūros, dis-
kusijos, pristatymai ir kt.

1. Atrenkamas miestelis.

2. Išankstinio vizito metu (liepos mėn.) 
projekto komanda susipažįsta su mieste-
liu ir vaikais, išsirenka teritoriją, kuri bus 
tvarkoma, jos vietoje pastato informacinį 
projekto stendą, kuris plačiau supažindins 
miestelio bendruomenę su projektu.

3. Rugpjūčio mėn. projekto komanda mi-
estelyje surengia kūrybines dirbtuves – 
išsirinktoje viešojoje miestelio erdvėje 
pastatomas kultūrinis taškas, aplink kurį 
tvarkoma teritorija, ruošiamas išliekamąją 
vertę turintis projektas.

4. Miestelio vaikai kartu su bendruomene 
atgaivina viešąją erdvę.

1.

2.

3.

4.



praktiškai

PROJEKTO REZULTATAI 

  - 5 kūrybinės dirbtuvės;
  - 5x materialūs išliekamąją vertę turintys projektai;
  - projektą ir jo rezultatus pristatantis leidinys;
  - kūrybinių dirbtuvių procesus iliustruojantis videofilmas;
  - grįžtamieji vizitai į miestelius: dirbtuvių leidinio ir videofilmo peržiūra, 
     sutvarkytų teritorijų aplankymas, dirbtuvių aptarimas.

PROJEKTO ETAPAI

2016 06 06 - 19: Projekto miestelių atrankos konkursas;
2016 06 24 : Dalyvaujančių miestelių paskelbimas;
2016 06 - 07 : Kultūrinio taško gamyba;
2016 07 : Išankstiniai komandų vizitai į miestelius;
2016 08 : Projekto vykdymas - kelionė per miestelius;
                07 31 - 08 05  Miestelis nr1
                08 06 - 08 11  Miestelis nr2
                08 12 - 08 17  Miestelis nr3
                08 18 - 08 23  Miestelis nr4
                08 24 - 08 29  Miestelis nr5
2016 10 - 11 : Projekto rezultatų pristatymas, grįžtamieji vizitai.

PROJEKTO KOMANDŲ ANKETA - KVIETIMAS  
http://goo.gl/forms/6NkEzjlxR0pdSgy93

      
MIESTELIO KOMANDOS SUDĖTIS (x5)

-  1 miestelio kuratorius (architektas/urbanistas) + 1 jaunasis kuratorius  (architektas/urbanistas);
-  2-3 viešųjų erdvių menininkai;
-  2-3 savanoriai  (studentai, architektai, menotyrininkai, kiti suinteresuoti..)
-  1-2 tyrėjai (sociologai, psichologai, kultūros animatoriai, istorikai, ir kiti )

Visai komandai  (7-8 žm.)  bus suteikta nakvynė ir maistas projekto metu, kompensuotos kelionės išlaidos. 


