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Kas yra Bauhaus?

Tai architektūros ir meno mokykla, veikusi Vokietijoje nuo 1919 iki 1933 m.
 
Taip pat vadinamas ir architektūros bei dizaino stilius. 

Jo iniciatoriai siekė sukurti naują aplinką, kuri atspindėtų po Pirmojo 
pasaulinio karo tvyrojusias atsinaujinimo, šalies atstatymo viltis ir tiktų 
modernaus žmogaus gyvenimo būdui.
 
Bauhauzas siekia suvienyti visas praktinio meno disciplinas – skulptūrą, 
tapybą, rankdarbius ir amatus – kaip neatsiejamus naujos architektūros 
komponentus.
 
Žymūs mokyklos atstovai plėtojo funkcionalios, kokybiškos ir visiems 
prieinamos dizaino produkcijos viziją, kurioje jungėsi menas, amatai ir 
naujausios gamybos technologijos.
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Kas yra Žaliasis kursas? I

Tai Europos Komisijos iškeltas tikslas Europai tapti pirmuoju neutralaus 
poveikio klimatui žemynu.
 
Siekiama, kad
•iki 2050 m. nebebūtų išmetama grynojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų;
•ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo;
•nebūtų nuošalyje paliktas nė vienas žmogus ir nė viena vietovė.
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Kas yra Žaliasis kursas? II
 
Europos žaliasis kursas – veiksmų gairės, kaip
•užtikrinti ES ekonomikos tvarumą;
•skatinti veiksmingą išteklių naudojimą pereinant prie švarios žiedinės 
ekonomikos;
•atkurti biologinę įvairovę ir sumažinti taršą.
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Naujasis Europos bauhauzas (NEB)

NEB yra naujausia Žaliojo kurso iniciatyva. 

Ja siekiama į Europos Žaliąjį kursą įtraukti gyvenamąsias erdves.
 
Ji skirta kurti naują tvarumu, estetika ir bendryste grįstą ateitį po 
pandemijos.
 
NEB yra tarpdisciplininė iniciatyva, kurioje siekiama sujungti mąstytojus ir 
vykdytojus; mokslą, technologijas; meną bei kultūrą ir„žaliuosius siekius“ 
bei skaitmenizaciją.
 
Kviečiami jungtis architektai, menininkai, studentai, mokslininkai, 
inžinieriai, dizaineriai, verslininkai. 
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Naujojo Europos bauhauzo siekiai ir ketinimai

 Ieškoti sprendimų, kurie rytdienos gyvenamosioms erdvėms padėtų tapti:
tvaresnėmis,
suteikiančiomis geresnę gyvenimo patirtį,
lengviau įperkamomis ir prieinamomis.
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Naujojo Europos bauhauzo siekiai ir ketinimai

Siekiama, kad gyvenamosios erdvės remtųsi
• paprastumu,
• funkcionalumu,
• būtų naudojamos atsinaujinančios medžiagos,
• nebūtų aukojamas komfortas ir patrauklumas.
 
Projektas turėtų teikti naudą visai visuomenei.
 
NEB ketina suteikti finansinę paramą inovatyvioms idėjoms ir produktams 
per šiam tikslui skirtus kvietimus ir per koordinuojamas daugiametes 
finansavimo programas.
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VDA ir naujasis europinis bauhauzas

 
Vilniaus dailės akademija – oficiali Naujojo Europos bauhauzo partnerė

Partneriai veikia kaip naujojo europinio bauhauzo propaguotojai, 
pagrindiniai atstovai bendruomenėje.

VDA būdama Naujojo europinio bauhauzo partnere įsipareigoja remti 
iniciatyvą:

 subūrusi profesionalus iš skirtingų disciplinų ir generuodama idėjas, 
 atpažindama įkvepiančius projektus, praktikas ir koncepcijas,
 siekdama išsiaiškinti visuomenės poreikius ir lūkesčius per 

bendradarbiavimą su ja. 
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Partnerystės nauda Vilniaus dailės akademijai

 
Partneriai, jų interneto svetainės ir svarbiausi NEB renginiai – NEB 
komunikacijos dalis.

Europos Komisija skatins Partnerių mainus ir palengvins jų tarpusavio 
sąveiką įvairiomis formomis. 

Taip pat Europos komisija pasitelks partnerius aptarti ir išbandyti iniciatyvos 
pasiekimus.

Partneriai bus pagrindiniai NEB bendruomenės nariai. 
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Ačiū už Jūsų dėmesį.
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