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TARPTAUTINĖS DIRBTUVĖS
„NAUJOS NEPATRAUKLIŲ
ERDVIŲ ISTORIJOS“

Birželio 18 – 28 d. vyks skirtingų meno sričių atviros
kūrybinės dirbtuvės. Edukacijų metu profesionalūs
menininkai iš Lietuvos ir užsienio supažindins
jaunimą su įvairiomis vizualaus meno sritimis,
technikomis ir kartu sukurs tam tikrus meninius
objektus, kūrinius ar instaliacijas. Kalbėsime apie
„nuspalvintas miesto erdves“, susitikimų
metu
susipažinsime su Klaipėdos miesto istorija, jo
atvirumu
skirtingoms
jaunimo
grupėms
ir
kūrybiškiems žmonėms. Siųsime mūsų projekto
žinutę - „Aš nesu tik siena“ – „I‘m not just a wall“.

Birželio 21 - 28 dienos
Vieta: I-oji Melnaragė

I'M NOT JUST A WALL

PLATFORMA
ERDVĖS

TARPTAUTINIS FESTIVALIS DIRBTUVĖS
„BEACH ART“

Unikalioje Kuršių Nerijos nacionalinio parko teritorijoje liepos
12-18 d. vyks kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas sukurti
unikalius meninius objektus, instaliacijas gamtoje, kurios
pritrauktų ne tik miesto gyventojus, bet ir miesto svečius
susipažinti su gamtos išteklių meno kūriniais. Tarptautiniame
festivalyje – dirbtuvėse dalyvaus įvairios menininkų grupės,
individualūs kūrėjai, organizacijos, kurių tikslas perteikti
gamtos meno grožį, atkreipti dėmesį į ekologiją ir tvarios
aplinkos kūrimą. Vienas iš projekto tikslų - įtraukti mažiau
galimybių turinčius asmenis į projekto veiklas. Jau dabar
bendraujant su Klaipėdos miesto neįgaliųjų reikalų taryba
(KMNRT) bei Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija "Klaipėdos viltis” sutarėme dėl jų narių įsitraukimo į
festivalio veiklas. Festivalyje sukurtus meninius objektus
Smiltynės lankytojai galės lankyti visą vasarą.

Liepos 12-18 dienos
Vieta: Smiltynės teritorija

I'M NOT JUST A WALL

PLATFORMA
ERDVĖS

PATRAUKLIŲ MIESTO ERDVIŲ
KŪRIMAS - I'M NOT JUST A
WALL

Planuojama sukurti 10 skirtingų objektų, kurie neštų žinią ne tik po
Lietuvą bet ir už jos ribų apie pokyčius Klaipėdoje, apie drąsius
sprendimus atnaujinant miesto erdves ir jaunimo įsitraukimą į šias
kampanijas. Vizualieji menai ir įvairios
instaliacijos, atsinaujinę
objektai skelbs žinią „I’m not just a wall“. „Aš galiu keistis, galiu atverti
duris ir langus pasauliui. Aš noriu būti pastebėtas“. Pritaikydami
apleistas erdves šiuolaikiniam pulsui, mes kursime patrauklaus miesto
veidą jaunoms šeimoms, studentams ir neformaliam kūrybiškam
jaunimui. Kartu su EJS (Europos jaunimo sostine) kursime naujas
jaunimo tradicijas, „išlipsime“ iš įprasto mąstymo, kursime saugias
miesto erdves, pasitelkdami išmanųjį apšvietimą, grafiti, 3D meno
elementus, provokacijas, eksperimentinį meną, multimedijas ir
instaliacijas. Klaipėdoje daugybė atvirų lauko erdvių, kurių potencialas
neišnaudotas. Mūsų tikslas - sukurti mieste mažiausiai 3 kūrybinius
objektus kartu su profesionaliais užsienio ir vietos partneriais,
atgaivinant nepatrauklias arba apleistas miesto erdves bei objektus.

Vasario 12 – rugsėjo 19 dienos
Vieta: Klaipėdos miestas
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„ART GATES” - TARPTAUTINIS
3D GATVĖS PIEŠINIŲ
KONKURSAS-DIRBTUVĖS

Urbanistinėje Klaipėdos uosto teritorijos dalyje, I-ojoje Melnragėje, ties
jūros vartais numatoma organizuoti 3D gatvės piešinių konkursą ir
dirbtuves. 2021 m. sausio mėn. bus paskelbtas konkursas ir nuostatai,
kurio metu visi užsienio ir Lietuvos menininkai galės siūlyti savo
eskizus, kūrybines idėjas komisijos vertinimui. Atrinkti geriausių darbų
autoriai varžysis antrajame etape, kūrybinių dirbtuvių metu, kurios
vyks birželio 18-28 d. Visi atrinkti kūrėjai perkels savo eskizus ant
jūrinių konteinerių, sienų, gatvės ir kitų suderintų su organizatoriais
vietų. Iš 10 - ies 3D grafiti darbų bus išrinkti 3 priziniai, autoriniai
darbai, kurie bus apdovanoti rėmėjų prizais. Kompetetinga komisija,
kurią sudarys užsienio ir Lietuvos partnerių atstovai vertins darbų
meistriškumą, kūrybinės idėjos realizavimą, originalumą. Projektu
sieksime atgaivinti Melnragę, pasitelkdami Lietuvos ir užsienio kūrėjus
sukurti unikalią vietą, kuri trauks tiek miesto gyventojus, tiek ir
turistus. Meniniams projektams bus keliami reikalavimai, kurie
remtųsi Europos jaunimo sostinės – Klaipėdos tematika, neatsiejant
jos nuo miesto istorijos, jūros, jaunimo ir kultūrinio palikimo.
Bendradarbiaudami su partneriais sukursime savotišką gatvės meno
(Street Art) kvartalą – parodą. Toje pačioje erdvėje planuojame
pastatyti kupolinę palapinę, kurioje vyktų edukacijos, konferencijos ir
renginiai. Čia pat planuojama įkurti ir keletą laisvalaikio zonų.

Birželio 21 - 28 dienos
Vieta: I - oji Melnaragė

JAUNIMO HORIZONTAI

PLATFORMA

ŠIAURĖ-PIETŪS

ŠIUOLAIKINIO MENO IR
SENŲJŲ TRADICIJŲ
FESTIVALIS
GABYA

Unikalioje Kuršių Nerijos nacionalinio parko teritorijoje –
Smiltynėje liepos 16-18 dienomis vyks šiuolaikinio meno ir senųjų
tradicijų festivalis „GABYA“. Tai šiuolaikinį meną, tradicijas,
muziką ir ekologiją jungiantis festivalis, kuris skatins sveiką
gyvenseną ir jaunimo bendruomenių partnerystę. Renginys vyks
Smiltynės Jachtklube, viešosiose Smiltynės erdvėse, Jūrų
muziejaus teritorijose ir paplūdimyje. Bendradarbiaujant su
užsienio šalių ir vietos partneriais, kuriančiais vizualaus meno,
muzikos,
dailės,
audiovizualinių
menų,
žemės
meno,
tarpdisciplininio meno kūrinius, planuojama apipavidalinti
erdves, sukurti menines šviesos ir garso instaliacijas, organizuoti
kūrybines dirbtuves, muzikinius pasirodymus bei suburti gamtos
mylėtojus į bendrą renginį. Renginyje dalyvaus apie 20 kūrėjų iš
Lietuvos ir užsienio šalių, teatrų, kolektyvų ir menininkų. Mūsų
prioritetas - sukurti unikalų, klaipėdietišką turinį, nešantį žinutę
Lietuvai ir už jos ribų. Projektų ir veiklų patrauklumas Kuršių
Nerijos perlą paverstų geidžiamu aplankyti ir būtų įtrauktas į
jaunimo kelionių ir darbo žemėlapius.

Liepos 16-18 dienomis
Vieta: Smiltynės teritorija
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BENDRUOMENĖS SUSITIKIMAI
MIEGOK PO ŽVAIGŽDĖMIS

Susitikimai su žinomais jaunimo atstovais, pradedančių muzikantų
koncertai, stalo žaidimų turnyrai ir šokių vakarai jaunimui su šokių
pamokomis ir pasirodymais. “Street Dance Battle“ ir DJ kovos.
Renginio kūrybinė aplinka skatins jaunimą susipažinti su įvairiomis
veiklomis, kurti ir bendrauti ateityje, įgyvendinant tęstinius projektus,
tiesiant naujus tobulėjimo kelius. Kino vakarai po atviru dangumi kvies
jaunimą, šeimas ir visą bendruomenę bei svečius į lauko kino teatrą.
Atrinkti filmai atlieps šių dienų aktualijas bei jaunimui aktualias temas.
Kino seansai mieste pakvies ne tik turiningo vakaro praleidimui, bet ir
puikiam laisvalaikiui – pramogai savo bendruomenės kompanijoje.

Gegužės 27 diena
Rugsėjo 4 diena
Vieta:
Meridiano skveras/Vasaros estrada
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KILUS KLAUSIMAMS KREIPKITĖS:
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