programa
Kovo 29 d.,
antradienis:

18.00−20.00 (Daugiafunkcė salė B)
Paskaita ir diskusija „Intelektinės nuosavybės reikšmė kuriant konkurencingą, žiniomis grįstą ekonomiką“:
► Teisininkė Dovilė Baskakovaitė, SORAINEN Komunikacijų, žiniasklaidos ir technologijų sektoriaus
grupės narė.

Kovo 30 d.,
trečiadienis:

14.00−20.00 (Studija 2A)
Dirbtuvės „Daiktų interneto (IoT) programavimas“**:
► Robotikos mokyklos lektoriai.
17.00−20.00 (1a. galerija)
Atviros visuomenei aplinkos dizaino kūrybinės dirbtuvės „Ap-link“.
► Dirbtuvių vadovai architektai Mantas Daukšys ir Martynas Marozas. „Aktyvaus naudojimo parko tarp
„Kultūros fabriko“ ir Klaipėdos gynybinių įtvirtinimų erdvės sutvarkymo programa“.

16.00−20.00 (Seminarų salė A)
Dienos forumo tema: „Kūrybinių industrijų tarpusavio sąveikų dizainas“.
► „Swedbank“ pristato – Antonio Bechtle, reklamos agentūros MILK kūrybos vadovas „Ads are not Art: the artistic compromises in
Advertising“ (anglų k.);
► Gediminas Šiaulys, PET PUNK animacijos vadovas: „Tarp meno ir reklamos. Savasties paieškos komercinės rinkos labirintuose";
► Rasa Strumskytė, TAG („Talent garden“) tarptautinės plėtros vadovė;
► Artūras Bulota, bendradarbystės ir renginių centro TAG Kaunas vienas iš steigėjų.
Kovo 31 d.,
ketvirtadienis:

16.00−18.00 (1a. galerija)
Paskaita „Sumanieji miestai: Barselona, Niujorkas, Londonas, Šveicarija, Vilnius – gerosios ir blogosios
patirtys“:
► Robotikos mokyklos architektai;
► Oliver Goh, Shaspa CEO pristato sumanios Klaipėdos projektą „Himalajai“;
► Moderatorius urbanistas Simonas Gentvilas.
17.00−20.00 (1a. galerija)
Atviros visuomenei aplinkos dizaino kūrybinės dirbtuvės „Ap-link“:
► Mantas Daukšys, architektas; Martynas Marozas, urbanistas. „Aktyvaus naudojimo parko tarp
„Kultūros fabriko“ ir Klaipėdos gynybinių įtvirtinimų erdvės (Jono kalnelio teritorija) sutvarkymo programa“.
17.00−18.00 (Studija 2A)
Hologramų gamybos dirbtuvės „Išlaisvinki telefoną trimatei realybei!“**.
► Robotikos mokyklos lektoriai.
18.00−21.00 (Studija 2A)
Dirbtuvės miesto maketo kūrimui neregiams**.

18.00−21.00 (Seminarų salė A)
Dienos forumo tema: „Kūrybinių industrijų vizija ekonomikai“.
► Saulius Mykoliūnas, Jungtinių Tautų tvaraus vystymo ir globalaus švietimo ekspertas: “Kūrybiškumo paradigma visuomenės globalaus
švietimo kontekste: kodėl skirtingose visuomenėse kasdieniniame gyvenime nevienodai vertinama meno, dizaino ir estetikos svarba“;
► Raimonda Laužikienė, kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabriko“ vadovė;
► Snieguolė Kerpienė, tarptautinio mados verslo konsultantė;
► Dovydas Augaitis, David Lance studijos Lancin.co.uk įkūrėjas.
21.00−23.00 (kino salė 1a.)
Geriausios „Kanų liūtų“ reklamos, anglų.k., mokama.
Balandžio 1 d.,
penktadienis:
18.00−20.00 (Kino salė 1a.)
Dienos forumo tema: „Kultūros publicistikos ir meno vieta informacinėje visuomenėje“:
► Rytis Zemkauskas, televizijos žurnalistas, laidų vedėjas,prodiuseris, filmų garsintojas, rašytojas: „Kultūros publicistika nėra nekalta";
► Valentinas Masalskis, aktorius, režisierius, pedagogas: „Išsitrinantis menas“.
20.00 (1a. galerija)
Aplinkos dizaino dirbtuvių „Ap-link“rezultatų pristatymas.
► Moderatorius urbanistas Simonas Gentvilas.
21.00
Forumo uždarymo vakarėlis socialiniame klube „Raketa“.
Balandžio 2 d.,
šeštadienis:

9.00−19.00
TEDx Vilnius konferencijos tiesioginė transliacija konferencijų salėje.

** Dalyvių skaičius į dirbtuves ribotas, būtina išankstinė registracija ir organizatorių patvirtinimas:
www.kulturosfabrikas.lt (naujienos)

