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Trapus tai reiškias kietas: medžiagiškumas, neapibrėžtumas ir trapumas miesto konstravime

Šiame pristatyme bus žvelgiama į diskursus apie miesto erdves bei strategijas siekiančias, 
jog visuomenė pradėtų matyti medžiagas ir objektus tam tikrais būdais. Tyrinėjimo centre - 
konkretūs objektai ir jų savybės, daugiausiai kreipiant dėmesį į tai, kaip jie sukuria multivokalias 
reprezentacijas skirtingoms miesto bendruomenėms, taip pat atkreipiant dėmesį į tai, kokios 
asmenybės formos yra privilegijuojamos ir išstumiamos šiame procese. Šios prezentacijos 
kontekstas - priežiūros ir remonto politika, bendruomenės kūrimas ir vystymasis šiandieniniame 
Vilniuje.

ANDRIUS ROPOLAS (architektas, kritikas)

Juodosios dėmės ir tuščios erdvės mieste 

Spartėjant miestų urbanizacijai atsiranda vis didesnis būtinumas aiškiai apibrėžti kiekvieną 
erdvę mieste, kiekvieną istorinę asmenybę ir įvykį įmažinti. Tuščia erdvė tampa priešu, kurį 
reikia sunaikinti. Tačiau ar tuščių vietų naikinimas nesukuria miesto juodųjų skylių, kurios 
bandydamos išspręsti konfliktus mieste, juos tik pagilina?

ANDREJA SILIUNAS (Harvardo universiteto sociologijos doktorantė)

Ką reiškia tyrinėti paminklus mieste? 

Šie objektai egzistuoja meno lauke, kuriame tautos sąvoka yra diskutuojama, įreikšminta 
ir įkūnyta. Mano teigimu, šis laukas peržengia nacionalinės valstybės teritorijos ribas. Savo 
pranešime aš pristatysiu tyrimą, kuriame nagrinėju tarptautinių asmenų įtaką Lietuvos 
paminklų kūrimui ir diskursams. Pristatymo metu aptarsiu patekimą į tyrimo lauką, naudojamus 
metodus ir tiriamus paminklus bei pristatysiu pirmuosius įspūdžius.

MATAS ŠIUPŠINSKAS (VU istorijos fakulteto doktorantas, architektas)

Kolektyviniai sodai ir sodininkai

Kolektyvinis sodas sovietmečiu buvo ne tik hobis, bet ir privilegija, vasarnamio pakaitalas, 
galimybė užsiauginti daržovių ar net užsidirbti. Todėl daugybė masinės statybos rajonuose 
apsigyvenusių naujakurių mesdavo „visus pajėgumus“ tam, kad realizuotų užgniaužtą 
troškimą turėti daugiau nei tik butą mieste. Kiekvieno iš jų istorija yra šiek tiek skirtinga, kaip 
skirtingi ir nameliai suręsti ant vienodų 6 arų sklypelių.



GRETA KLIMAVIČIŪTĖ-MINKŠTIMIENĖ (Kaunas 2022 bendruomenių programos kuratorė)

Antropologija ir bendruomeniniai menai

Darbas su bendruomenėmis reikalauja ypatingo jautrumo kitam, kantrybės ir motyvacijos, 
reikalauja nuolat stebėti, stebėtis, analizuoti, suprasti, sekti pokytį, holistiškai žiūrėti į 
visą aplinką. Didžiausia bendruomenės stiprybė - vienas kito supratimas ir bendrystės 
pajautimas per tam tikrus aspektus. Antropologai dažnai tyrinėja žmonių grupes, kurios 
dažnu atveju ir yra tam tikros vietos, interesų ir kt. bendruomenės. Lyginant antropologų 
ir bendruomenių faslitatorių vaidmenis įžvelgiama daug panašumų. Bendruomenių 
fasilitatoriai gali daug išmokti iš antropologijos. Kaunas 2022 Bendruomenių platformos 
„Visi kaip vienas“ Fluxus laboratorijų programa ieško efektyviausių antropologijos įrankių 
pritaikymo  bendruomeninėse iniciatyvose būdų.

DR. JURGA JONUTYTĖ (Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto tyrėja)

MYKOLĖ LUKOŠIENĖ (VDU socialinės antropologijos doktorantė)

Pokario Vilniaus naujakuriai: ką reiškia tapti miestiečiu

Pristatyme bus diskutuojama, kas ir koks yra miestietiškumas pokario vilniečių pasakojimuose, 
kaip jį fiksuoti ir analizuoti. Bus keliami klausimai: kaip miesto kultūra patiriama apsigyvenus 
mieste, kaip formuojasi „miestietiška“ gyvensena, kada ir kiek susidomima miesto istorija ir 
kultūra, ar „modernus požiūris“ visada reiškia miestiečio požiūrį. Pristatymas remiasi žmonių, 
atsikėlusių į pokario Vilnių iš miestelių ir kaimų, pasakojimais.
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