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“Vilnius Action” tai tarptautinės dizaino dirbtuvės vykstančios jau trečią kartą. Dirbtuvių paskirtis – dizaino patirčių 
mainų skatinimas tarp Lietuvos ir užsienio specialistų. Jauniems dizaineriams tęsti savo kaip dizainerio praktikas, 
įgauti naujos patirties susipažįstant su skirtingomis dizaino metodikomis, pradėti/įgyvendinti naujus projektus, 
užsimezgusius dirbtuvių metu, užmegzti ryšius su dizaino specialistais iš užsienio.

Kurybinės dirbtuvės tiek savo procesu tiek savo rezultatų pateikimu puoselėja savitą metodiką taip išskiriant pro-
jektą ir rezultatų pristatymo parodą iš kitų Lietuvos dizaino kontekste vykstančių renginų. Projekto dalyviai ir paro-
dos lankytojai susipažįsta su nauja dizaino specialybės interpretacija. Projekto rezultatų pristatymo renginys yra 
esminis projekto komunikacinis tikslas organizatoriam ir partneriam taip stengiantis pasiekti kuo platesnę publiką.

Šiais metais pasirinkta tema - žydų kultūros paveldas ir įtaka Vilniaus miestui. Kurybinių dirbtuvių metu kaip 
įmanoma plačiau susipažinsim su žydų kultūra Vilniaus miesto kontekste - tradicijomis, amatais, buitimi ir t.t.  Sie-
jant išsamų dizaino tiriamąjį darbą ir pasirinkto kultūrinio konteksto analizę bus kuriami dizaino daiktai, objektai, 
instaliacijos ir kiti meno ir dizaino kūriniai inspiruoti žydų kultūros Vilniuje ir Lietuvoje. Projektą užbaigia proceso 
metu atliktų darbų, instaliacijų, tiriamojo darbo pristatymų paroda.

Šiais metais vyksiančio regioninės orientacijos pobūdžio projekto tikslas – pateikti dizaino specialybę kaip įrankį 
įgalintį išsamiai išanalizuoti pasirinktą kontekstą ir materelizuoti proceso metu gimusias idėjas. Taip puoselėjant 
Vilniaus miesto kultūrą ir Lietuvos dizaino kontekstą. Kelti dailės ir dizaino projektų įgyvendinimo kokybę ir diegti 
inovacijas meninio švietimo srityje, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. Siekiama sukurti palankias sąlygas origi-
naliems šiuolaikinio meno projektams įgyvendinti regioninėje aplinkoje. 

Siekiama supažindinti Lietuvos dizainerius su Nyderlandų dizaino mąstymo būdais, o Nyderlandų – su lietuviško 
mąstymo būdais dizaino srityje ir Lietuviška kultūra bei jos paveldu.

Nyderlandų dizaino metodai išsiskiria kaip išsamiu tiriamuoju darbu remtas dizaino procesas, analizuojant pasir-
inktą temą tiek teoriškai, tiek praktiškai per medžiagas ar eksperimentus. Tai – dizaino procesas, puoselėjantis vis-
apusišką įsigilinimą į iškeltą problematiką, ieškant fizinės įgyvendinimo išraiškos procese. Šis būdas yra priešingas 
jau nusistovėjusiam lietuviško dizaino procesui, kur pradedama projektuoti nuo konkretaus objekto ar funkcijos, 
per šią prizmę ir analizuojama problematika ir jos galimi sprendimai. Čia ir dviejų mokyklų, mąstymų, suvokimų ir 
procesų sintezė.

Šiais metais su projekto veikla buvo supažindinti Lietuvos žydų bendruomenė, Nyderlandų ir Izraelio ambasados, 
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus ir tolerancijos centras. Minėtos institucijos išreiškė norą tapti projekto 
partneriais ir turimais ištekliais remti projekto įgyvendinimo procesą. 

Numatomi projekto rezultatai gali varijuoti nuo konkrečių produktų sukūrimo iki įrankių produktams kurti. Planuo-
jama atlikti praktines užduotis, naudojant įvairias medžiagas, taip pat ir specifiškai būdingas regionui ir pasirinktai 
temai, nesudėtingus įrankius bei apdirbimo būdus, susietus su vietos ir pasirinktos puoselėti kultūros tradicija.

Numatomos šios veiklos:
- Suformuoti kūrybines grupes, kviečiant užsienio dalyvius veikti kaip moderatorius ir mentorius. Nukreipti kūry-
binių grupių darbą į idėjų (dizaino projektų) konceptualizavimą, maksimaliai koncentruojantis į Vilniaus žydų 
kultūros istoriją ir įtaką dabarties vilniuj. 
- Fiziškai įgyvendinti kūrybines idėjas Vilniaus Dailės Akademijos meno ir dizaino laboratorijoje.
- Įvykdyti šiuos projekto rezultatų sklaidos procesus: (i) paruošti projektą pristatančią tekstinę ir vaizdinę 
medžiagą, (ii) rezultatus viešai pristatyti seminaro metu akademinei bendruomenei ir svečiams Dizaino inovacijų 
centro multifunkcinėje auditorijoje, (iii) surengti galutinių projektų parodą Vilniaus mieste Valstybinio Vilniaus 
Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre , (iv) suorganizuoti projekto ir jo rezultatų pristatymo susitikimus su 
Lietuvos žydų bendruomenės atstovais ir Vilniaus piliečiais.

*2014 metais tarptautinės dizaino dirbtuvės - Nida action įvyko Nidoje, Nidos meno kolonijoje. Dirbtuviu metu 
sukurti kūriniai buvo pristatyti Vilniuje, dizaino inovaciju centro patalpose.

*2016 metais tarptautinės dizaino dirbtuvės - Panemunė action įvyko Panemunėje, Panemunės pilyje. Dirbtuviu 
metu sukurti kūriniai buvo pristatyti Vilniuje, geležinkelio g. 8 esančiuose patalpose.
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