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Pranešimas spaudai  

2019-04-02 

Kviečiame į diskusiją „Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas kultūros 
srityje: atrandant paveldą (Kauno 8 forto atvejis)“  
 
Balandžio 5 d. 15:00 - 17:00 val.  
Kauno menininkų namai, V. Putvinskio g. 56, LT-44211 Kaunas 
 
Diskusijos dalyviai: 
Muzikantas ir prodiuseris Pal Isdahl Solberg (Vestfold), 
Garso menininkas Aleksander Haugen (Vestfold), 
Prof. Valdas Rakutis, VšĮ „Kauno Tvirtovės Parkas“ direktorius, 
Egidijus Bagdonas, tarpsektorinio kultūros paveldo festivalio „Baterija“ Kauno 
Tvirtovėje kuratorius, 
Evelina Šimkutė, „Šilainiai Project“ vadovė. 
 
"Tarptautinis - kultūrinis bendradarbiavimas yra svarbus dėl daugelio priežasčių. Visų 
pirma, tai meta iššūkį mūsų įprastam požiūriui į savo kultūrą ir į tai, kaip mes ją 
suvokiame šiandieniniame pasaulyje. Visa tai suteikia galimybę suprasti kodėl ir kaip 
renkamės savo pasakojimus ir kodėl kiti renkasi kitaip. Svarbu kalbėti apie šiuos 
aspektus, siekiant užtikrinti, kad kultūros procesai būtų įtraukūs, o ne uždari, jog 
galėtume pažvelgti plačiau ir įdėmiau, o ne tik ten, kur lengviausia ir įprasčiausia 
žiūrėti" Pal Isdahl Solberg 
 
Renginio metu paliesime šiuos klausimus: 
 
1. Kaip kultūriniai mainai galėtų kvestinuoti tai, kaip mes matome savo kultūrą? 
2. Mūsų kultūros paveldo sklaidoje, kokios istorijos pasakojamos mūsų šalyje ir 
kodėl? Ar jos pasikeitė laikui bėgant? 
3. Kaip matome Norvegijos kultūrą Lietuvoje ir Lietuvos kultūrą Norvegijoje ir ar tai 
išvis matoma? 
4. Kas vyksta tamsiuose rūsiuose, jaunimo centruose ir mažuose klubuose? Kokios 
yra dominuojančios subkultūrinės išraiškos? 
5. Kaip menininkai gali įtraukti vietos bendruomenes ir kokia bendruomenei iš to 
nauda? Ar jie nori dalyvauti? 
 
Renginys vyks anglų kalba. 

18 – 19 val. Vyks Norvegijos menininko Aleksander Haugen (Lahestan) ir Paul 
Takahashi (Prancūzija) audiovizualinis performansas. 

Prie renginių prisideda: Vestfold grafystė, Kauno miesto savivaldybė, Kauno 
Menininkų Namai, VšĮ Kauno Tvirtovės Parkas. Šie renginiai yra Skandinavijos dienų 
programos Kauno mieste dalis. 

 
Kontaktai: Evelina, tel: +370 621 56879, silainiai@outlook.com 
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Tvirtiname ryšius Kauno tvirtovėje	  

Prasmingiausia bedradarbiavimo galimybė – tiesiog kurti. Kurti, pažinti ir atrasti. 
Prieš tris metus tarptautinė menininkų komanda atrado kauniečiams mažai žinomą, 
apleistą paveldo objektą. Išties, mūsų draugai iš svetur kartais padeda mums 
pamatyti visai kitokią perspektyvą. Be jokių išankstinių nuostatų išgirsti vietą ir patirti 
ją iš naujo.  

Visai nesitikėjome, jog “Šilainiai [Fortas] Project” renginys taps atspirties tašku į 
strateginį bendradarbiavimą. O VIII-asis fortas jau tapo dėmesio objektu – paveldu, 
kurį pamažu atranda plati vietos bendruomenė. Šiuo metu kuriame ateities forto 
viziją, jaučiamas didžiulis potencialas čia sukurti patrauklią ir įdomią erdvę. Ypač 
svarbu, jog šalia - 50-ies tūkstančių gyventojų mikrorajonas, kurio tapatybė ir 
identitas lig šiol rodės siekė tik sovietinio daugiabučio kiemą. Laikmečio aušktųjų 
technologijų taikymas lėmė, jog forto statyba tapo unikali – tai pirmasis tvirtovės 
fortas, kuriame buvo elektra, o jo statyboje naudotas gelžbetonis. Tai pats 
inovatyviausias - eksperimentinis fortas visoje tuometinėje Rusijos imperijoje. Vieta 
įgavo „Taikiojo forto“ pavadinimą, nes fortas neatliko ypatingos reikšmės karo metu, 
o vėliau tapo daržoviu sandėliu.  

 

Menas, kaip būdas įveiklinti Kauno tvirtovę.  

2016-aisiais “Kauno tvirtovės parkas” pakvietė menininkę Eveliną Šimkutę (Šilainiai 
Project) Kauno tvirtovės sezono uždaryme VIII-ajame forte kuruoti meninį 
pasirodymą. Tai buvo pirmasis kartas, kuomet lankytojams buvo atvertos forto 
kareivinės ir paskelbtas atviras kvietimas menininkams dalyvauti.  

2017 m. pavasarį Evelina pristatė “Šilainiai Project” vietos gyventojus įtraukiančias 
veiklas Tonsberg mieste vykusioje konferencijoje “Participation Matters”. 

2017 m. vasarą Aleksander Haugen ir Pal Isdahl Solberg dalyvavo “Šilainiai [Fortas] 
Project” renginyje VIII Forte, kur susipažino su menininku Paul Takahashi. 

2018 m. Paul Takahashi vyko į Norvegiją bendradarbiauti su Aleksander Haugen 
“Rock stream” festivalio metu. 

Svarbus tvirtovės į-kultūrinimo žingsnis, 2018 aisiais pradėtas tarpsritinis kultūros 
paveldo festivalis „Baterija“, kurio idėja – įkrauti Kauno tvirtovės paveldą naujam 
gyvenimui. Toks yra ir Kauno tvirtovės parko šūkis – Išsaugoti įveiklinant! 

Džiaugiamės, jog tęsdami bendradarbiavimą su Vestfold grafyste šiais metais forto 
teritorijoje kartu organizuosime spektaklio "Fabula silvestri" pasirodymą. Pirmąjį 
rugpjūčio savaitgalį, festivalio „Baterija“ atidarymo metu į VIII-ąjį fortą atvyks 18 narių 
trupė iš Tonsberg miesto. Kviečiame. 

 

Sekite naujienas Facebook paskyroje @silainiaiproject ir @kaunotvirtovesparkas. 
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Nuotraukos 

 

Aleksander Haugen (Lahestan) projekto Šilainiai [Fortas] Project metu, Kauno 8 
fortas, 2017m. Nuotraukos autorius Donatas Stankevičius. 
 

 

Paul Takahashi projekto Šilainiai [Fortas] Project metu, Kauno 8 fortas, 
2017m. Nuotraukos autorius Donatas Stankevičius. 
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Šilainiai [Fortas] Project, Kauno 8 fortas, 2017 m. Nuotraukos autorius Donatas 
Stankevičius. 


