
 
 
 
 
 

 
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA / INTERNATIONAL CONFERENCE  

"CREATIVITY FOR LIFE"* 
 

2017 m. lapkričio 17 d. Klaipėda  
17th of November 2017, Klaipeda, Lithuania 

 
 

PROGRAMA / PROGRAMME 
 
09.00 – 09.30 Registracija / registration 
09.30 – 10.00 Sveikinimo žodis / Greeting words 
 
I sesija: Kūrybiškumas ir švietimas / I session: Creativity in Education 
 
10.00 – 10.20 Norvegijos nacionalinė programa „Kultūros kuprinė“ / National Norway programme 
„Cultural Rucksack“ 
June Mariann Breivik, „Kulturtanken“ Meno, kultūros ir švietimo departamento vadovas / Head of Art, 
Culture and Education Department of Kulturtanken  
 
„Kulturtanken“ yra atsakinga už mokinio kultūros krepšelį. Kartu su apskričių savivaldybėmis, mokyklomis ir 
visomis menų ir kultūros įstaigomis „Kulturtanken“ siekia atverti menų ir kultūros duris visiems Norvegijos 
vaikams. Misija: su mokinio kultūros krepšeliu – į ateitį. 
 
Kulturtanken owns the national responsibility for the Cultural Schoolbag. Together with county municipalities 
and schools, and all fields‘ arts and culture institutions, Kulturtanken wishes to open doors to the arts and 
culture for all children of Norway. With the Cultural Schoolbag into the future – is a mission. 

 
10.20 – 10.40  „Latvijos mokyklos kuprinė“ – didžiausia dovana mokyklinio amžiaus vaikams ir 
jaunimui Latvijos šimtmečio programoje / „Latvian School Bag” – the Biggest Gift to the School-age 
Children and Youth in the Centenary of Latvia  
Dr. Aija Tūna, Latvijos Šimtmečio biuro Švietimo ir jaunimo programos vadovė / Head of Education 
and Youth Programme, Office Latvia 100  
 
Projekto „Latvijos mokyklos kuprinė“ tikslas – suteikti galimybę visiems mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui 
pažinti Latviją, jos vertybes, kultūrą ir taip stiprinti pilietinės tapatybės jausmą. Projektas startuos 2018 m. 
rudenį. Įgyvendinimas apims kultūros renginių ir procesų lankymą, menininkų ir kūrybinių profesijų atstovų 
lankymąsi mokyklose, švietimo ir kultūros specialistų bendradarbiavimo skatinimą bei vietos bendruomenės 
įsitraukimą. Finansinę prieigą jam garantuos valstybė. 
Projekto konceptualumas grindžiamas keturiais aspektais, skatinančiais: 1) pilietiškumą ir priklausymą 
valstybei, tautiniam identitetui, 2) švietimo kokybę XXI-o amžiaus prasme, 3) kultūrinio sąmoningumo ir 
kompetencijos raišką, 4 ) socialinės nelygybės mažėjimą.  
Keturiose pagrindinėse turinio srityse mokiniai turės galimybę pažinti ir patirti 1) Latvijos valstybingumo 
vystymąsi ir išsaugojimą, 2) kultūros paveldo vertybes ir šiuolaikines išraiškas, 3) mokslo ir naujovių, ypač menų 
ir kūrybinių industrijų, raidą ir 4) gamtos ir kultūrinio kraštovaizdžio vertybes. 
 



The aim of the project „Latvian School Bag” is to provide an opportunity for all school-age children and youth to 
experience Latvia, to explore its values, culture and thus to strengthen sense of civic identity. The project will 
start from the autumn of 2018. Implementation will include visiting cultural events and processes, inviting 
artists and creative professionals to schools, promoting cooperation among education and culture specialists 
and developing local involvement and ownership. Financial access will be guaranteed by the State.  
Conceptual framework of the project is based on the four pillars, promoting 1) citizenship, sense of belonging to 
the state and national identity, 2) quality of education in the sense of the 21

st
 century, 3) cultural awareness 

and competence expression, and 4) decreasing of the social inequalities.   
Within four main content areas pupils will have an opportunity to explore and experience 1) evidence of the 
development and preservation of the Latvian statehood, 2) values of the cultural heritage and contemporary 
expressions, 3) development of science and innovations, especially for arts and creative industries, and 4) 
values of nature and cultural landscape.  
 

10.40 – 11.00  Fyn kultūros regiono (Danija) projektas „Kultūros laboratorija“ / Project “Culture 
Laboratory” by Fyn Cultural Region (Denmark) 
Stine Eskesen Keiding, programų vadovė / programme leader  
Cecilia de Jong Jespersen, programų vadovė / programme leader 
 
„Kultūros laboratoriją“ (Kulturens Laboratorium) sukūrė Stina Eskesen Keiding, Tatjana Chemi, Alborgo 
universiteto asoc. profesorė ir menininkė Cecilija de Jong bei keletas kitų ekspertų. Nuo 2014-ųjų vykusi projekto 
tikslų ir galimybių konceptualizacija realizavosi kaip devynių bendradarbiaujančių grupių, kurių kiekvienai 
priklausytų mokykla, menininkas ir kultūros įstaiga projektas. 2016 metų balandžio – gruodžio mėnesiais buvo 
vykdoma meninė veikla, ji buvo įforminama dokumentais ir analizuojama, siekiant iš kiekvienos 
bendradarbiaujančios grupės surinkti būtinus tyrimų duomenis. 
 
„Culture Laboratory“ (Kulturens Laboratorium) was originally designed by a team of visionaries: Stine Eskesen 
Keiding, assoc. Prof. Tatiana Chemi from Aalborg University, artist Cecilia de Jong and a few others. From 2014, 
an on-going conceptualization around the project’s aims and possibilities took place resulting in an idea to cover 
nine partnerships that would be formed between a school, an artist and a cultural institution, and each party’s 
contribution would be documented qualitatively. Research data has been gathered from April to December 2016. 
During this period, artistic activities were implemented, documented, mapped and analysed. 

 
11.00 – 11.20  ,,Kūrybinės partnerystės: kūrėjų vaidmuo sprendžiant problemas mokyklose“/ 
„Creative Partnerships: the Role of Creators in Solving Problems in Schools“ 
Sandra Zaidova, asociacija  „Kūrybinės jungtys“ / Association “Creative Connections” 
 
„Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose“ – kultūros tyrimų projektas, atliktas 2017 m. 
Projekto tikslas – parodyti, kaip kūrybingumo ugdymas, įtraukiant kūrėjus ir panaudojant jų pedagoginį 
potencialą, tampa mokymo(si) prioritetu ir padeda spręsti esminius šiandienos ugdymo iššūkius bei parengti 
rekomendacijas dėl sisteminio kūrėjų įtraukimo į mokymą(si) ugdymo įstaigose.  
Kūrybinių partnerysčių modelį sudaro teorinės prieigos (požiūris į kūrybingumą, mokymąsi, inovacijas), dalyvių 
atrankos, kūrėjų parengimo darbui, tęstinio profesinio tobulėjimo ir mokytojų profesinio tobulėjimo modeliai, 
programos planavimo, valdymo ir vertinimo įrankiai, kokybės užtikrinimo sistema. Šie elementai sudaro 
galimybę įgyvendinti į siekiamą poveikį orientuotą programą, efektyviai pasitelkti kūrėjų pajėgumus mokymosi 
ir inovacijų procesui mokykloje. 
Tyrimas parodė, jog mokykla nemoko vaikų spręsti problemų, mokytojai taip pat to vengia ir bando jas 
nustumti į šoną, nesukuriama galimybė mokytis iš pavyzdžio. Kūrėjas į mokyklą atneša kūrybišką požiūrį į 
problemų sprendimą ir skatina elgtis kitaip, tyrinėdamas, ieškodamas duomenų, improvizuodamas, 
nebijodamas klysti, nesitaikydamas su vyraujančiomis normomis, kvestionuodamas tradicines elgesio 
praktikas. 
  
"The Role of Creators in Addressing Educational Problems in Schools" is a cultural research project conducted in 
2017. The aim of the project is to show how training of creativity, involving creators and using their pedagogical 
potential, becomes a teaching and learning priority and helps to solve the main challenges of today's education 
as well as to prepare recommendations for the systematic inclusion of creators in teaching (learning) processes 
at the institutions of education. 



The model of creative partnerships consists of theoretical access (attitude towards creativity, learning, 
innovation), selection of participants, creators‘ training, models of continuing professional development, 
program planning, management and evaluation tools, quality assurance system. These elements make it 
possible to implement an impact-oriented program, effectively utilizing capacities of creators for the process of 
learning and innovation in the school. 
The research showed that the school does not teach children to solve problems, teachers also avoid this and try 
to push them away, without the opportunity to learn from the sample. The creator brings a creative approach to 
problem solving to the school and encourages to behave differently by exploring, searching for data, improvising, 
without fearing mistakes, not meeting the prevailing norms, questioning traditional behavioral practices. 

 
11.20 – 11.40 Klausimų sesija / Q&A session  
11.40 – 12.00 Kavos pertraukėlė / Coffee break 
 
II sesija: Keliaujantis kūrybiškumas / II session: Travelling Creativity  
 
12.00 – 12.20 Kūrybiška vietokūra Lietuvoje / Creative Placemaking in Lithuania 
Eugenijus Kaminskis, „Homo Eminens“ tyrėjas ir konsultantas / researcher and consultant at „Homo 
Eminens“ 
 
Kūrybiška vietokūra – Vakarų šalyse jau dešimtmečius naudojamas, tačiau Lietuvoje neseniai pristatytas ir 
pradėtas vartoti terminas. Tai procesas, kai pasitelkus menus ir kultūrines veiklas bei apjungus partnerius iš 
viešo, privataus ir nevyriausybinio sektorių, formuojama fizinė bei socialinė vietos bendruomenės, miesto ar 
regiono tapatybė. Tokiu būdu kuriamos kokybiškos vietos, pasižyminčios tuo, kad yra aktyvios, draugiškos 
žmonėms, saugios, daugiafunkcinės, įdomios, estetiškai patrauklios, persipynusios su menais ir kūrybiškomis 
veiklomis. „Kurk Lietuvai“ programos dalyviai Ieva Nagytė ir Eugenijus Kaminskis kartu su LR Kultūros ministerija 
įgyvendino kūrybiškos vietokūros įgyvendinimo Lietuvoje projektą, kurio rezultatu tapo praktinis kūrybiškos 
vietokūros gidas ir finansavimo gairės. Jie toliau tęsia kūrybiškos vietokūros sklaidos veiklas, organizuodami 
mokymus ir kūrybines dirbtuves, siekdami įgalinti vietos bendruomenes, savivaldą ir kūrėjus imtis iniciatyvos 
kuriant savo vietovių charakterį. 
 
The tool of creative placemaking while being used in Western countries for decades, was just recently introduced 
in Lithuania. It is a process when partners from public, private and non-governmental sectors, using creative and 
cultural activities, form the physical and social identity of a neighborhood, city or region. In this way, high-quality 
spaces leaving a strong and unique feeling are created. They are active, people friendly, safe, multifunctional, 
interesting, aesthetically appealing, intertwined with arts and creative activities. "Create Lithuania" members 
Ieva Nagytė and Eugenijus Kaminskis working together with the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania 
implemented the project of creative placemaking, the result of which was a practical guide and funding 
guidelines. They continue their creative activities, using trainings and workshops to empower local communities, 
authorities and artists to take the lead in building character of their own places. 

 
12.20 – 12.40 Kultūra ir atradimai meno ir mokslo sankirtose / Cultures & Explorations at the 
Boundaries between Art and Science 
Rob Kesseler, profesorius, San Martins universitetas (UK) / Professor, San Martins University (UK) 
 
Įžengti į „kitų“ teritorijas, pažinti jų sritį taip giliai, kad nebūtų paviršutiniška, dalytis idėjomis, išplėsti bendrumų 
ir skirtumų ribas – visa tai yra privilegija. Mes gyvename tokiu laiku, kai meno ir mokslo erdvės susilieja. 
Sintetinės biologijos sritis pilna resursų dizaineriams ir menininkams, o skaitmeninių vaizdų ir gamybos 
platformos tampa bendros visoms bendruomenėms – ribos tampa vis labiau pralaidžios, galimybės gausesnės. 
Pastaruosius aštuoniolika metų, dirbęs kartu su įvairių specializacijų mokslininkais – nuo augalų morfologų, 
ląstelės biologų iki bakteriologų ir genetikų, Robas Kesseleris gyvąjį pasaulį ištyrė mikroskopiniu lygiu. Šiuo 
atrastu stulbinančiu sudėtingų gyvybę palaikančių pavyzdžių ir struktūrų pasauliu jis dalijasi su didžiule aistra, 
įkvepia kitus, pristatydamas savo kuriamus meno darbus ir organizuodamas renginius. Tyrinėdami turtingas 
erdves, kur susipina menas, dizainas ir mokslas, „Co Cultures“ atskleidžia kai kurias susiliejančias plotmes ir 
pasakoja istorijas, jungiančias meną ir mokslą bei išsiliejančias R. Kesselerio darbuose. 
 



To move out into another’s territory, to engage with their discipline in a way that goes beyond the superficial, to 
share ideas and to explore areas of commonality and difference is a privilege. We are living at a time when the 
territories of art & science are converging. Areas of synthetic biology offer a fertile resource for designers and 
artists, and the digital imaging and manufacturing platforms have become common across all communities – the 
boundaries are becoming more permeable, opportunities more diverse. For the past eighteen years through 
collaborations with scientists across a range of specialisms, plant morphologists, cell biologists, bacteriologists 
and geneticists, Rob Kesseler has explored the living world at a microscopic level. It is an astonishing territory of 
complex patterns and structures that underpin life, one which he has a  passion to share, inspire and engage 
others through the artworks, books and events he creates. Working in the fertile territory where art, design, and 
science overlap, Co Cultures will reveal some of the convergent territories and histories that unite the arts & 
sciences and underpin his work. 

 
12.40 – 12.55 Meno konteineris – keliaujantys kūrybiškumo atradimai / Art Container – Travelling 
Discoveries of Creativity 
Karen Thastum, TURA YA MOYA vadovė / leader of TURA YA MOYA 
 
Tura Ya Moya meno konteineris lankosi Baltijos jūros regione. Klaipėdos pilies pylimai tampa įspūdinga media 
instaliacija, kai Danijos / Vokietijos / Grenlandijos meno grupė Tura Ya Moya pristato projekcijas "ANERSAAQ – 
šiaurės dvasia“, įkvėptas Šiaurės ir Grenlandijos šaknų ir kolonijinės istorijos. Šiaurės ir Grenlandijos motyvai 
nušvies Klaipėdos pilies pylimus kartu su specialiai "Tura Ya Moya" sukurtu garso takeliu. Tuo pat metu 
bibliotekoje bus pristatytos nuotraukos ir meno kūriniai iš daugiau nei 12 000 km ilgio meno konteinerio kelionės 
palei poliarinį ratą. 
 
The Tura Ya Moya Art Container visit the Baltic. The ramparts of the Klaipeda castle are the venue for a 
spectacular media installation when the Danish / German / Greenlandic Art Group, Tura Ya Moya, present their 
show „ANERSAAQ – Spirit of the North“ inspired by their Nordic and Greenlandic roots and colonial history. 
Nordic and Greenlandic motives will enlighten the Klaipeda castle ramparts together with a soundtrack 
composed by Tura Ya Moya. Alongside with an exhibition in the Library showing photographs and artworks from 
the Art container‘s more than 12.000 km long trip close to the polar circle. 

 
12.55 – 13.15 Klausimų sesija / Q&A session 
13.15 – 14.30 Pietūs / lunch 
 
14.30 – 16.30 Moderuota diskusija / Moderated discussion “Kaip kūrybiškumą paversti nuolatine 
praktika?” 
Moderatorė / moderator: Milda Laužikaitė, asociacija  „Kūrybinės jungtys“ / Association “Creative 
Connections” 
Dalyviai: LR Kultūros ministerijos atstovai / representatives of the Ministry of Culture of the Republic of 
Lithuania 
Arminas Varanauskas, ministro patarėjas, LR Švietimo ir mokslo ministerija / adviser to the minister, 
Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania 
Narūnas Lendraitis, Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas / Head of Culture 
Department of Klaipeda city Municipality 
Eva Den Heijer, menininkė, žaidimų kūrėja ir dėstytoja HKU Utrechto Dailės akademija (BE) / artist, 
game designer and teacher at HKU University School of the Arts Utrecht (BE) 
o taip pat June Mariann Breivik (NO), Stine Eskesen Keiding & Cecilia de Jong Jespersen (DK), Aija Tūna 
(LV), Sandra Zaidova (LT), Eugenijus Kaminskis (LT), Rob Kesseler (UK). 
 
16.30 Konferencijos pabaiga / End of the conference 
 
 
 
* Konferencija yra tarptautinio forumo "Common Sea – Common Culture" dalis / Conference is a part 
of International Forum "Common Sea – Common Culture"  


