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Pasaulinę vaikų dieną – svarbi žinutė politikams
Lapkričio 20-ąją, Pasaulinę vaikų dieną, kultinis menininkas Olafuras Eliassonas
kviečia viso pasaulio politikos lyderius įsiklausyti į vaikų balsą. Eliassonas pristato
unikalią meninę instaliaciją „Earth Speakr“, kurioje yra surinktos Lietuvos ir kitų
Europos šalių vaikų virtualios realybės žinutės apie mūsų planetos gerovę ir ateitį. Jų
tikslas – atkreipti politikų dėmesį į ateities kartos nuomonę ir matomas problemas.
Earth Speakr iniciatyvoje dalyvauja jau daugiau kaip 250,000 žmonių iš visos Europos, įskaitant ir
Lietuvą. Projektas buvo paleistas 2020 metų liepos mėnesį, pažymint Vokietijos prezidentavimą
Europos vadovų tarybai. Jis prasidėjo nuo programėlės ir svetainės, kurioje vaikai iš 25 šalių dalijosi
savo svajonėmis ir baimėmis apie klimato kaitą. Ilgainiui akcija išplito socialiniuose tinkluose per
grotažymę #ListenToTheFuture, taip suvienijusi vaikus ir jaunimą ne tik Europoje, bet ir visame
pasaulyje.

Lietuvos vaikai aktyviai reiškia nuomonę
Earth Speakr instaliacijoje galima išgirsti žinutes iš net 6 Lietuvos miestų ir miestelių. Nuo Klaipėdos iki
Zadvarninkų gyvenantys vaikai įgarsino savo idėjas ir palaikymą planetos išsaugojimo iniciatyvoms.
Earth Speakr programėlėje naudojama virtualios realybės technologija mažiesiems leidžia „prakalbinti“
kasdienius miestų ar gatvių objektus.
Didžioji dalis Lietuvos vaikų pasirinko įrašyti žinutes apie ateitį, augalus bei gyvūnus. Lietuvos vaikų
balsais prabyla jų aplinkoje esantys objektai, bet kartu jie pasakoja globalias idėjas.
Teršk mažiau, daugiau linksminkis! – sako šiukšliadėžė Teleičiuose.
Būkime draugiški ir dirbkime kartu, – kalba grybas Jonavoje.

Suvienijo vaikus iš viso pasaulio
Earth Speakr instaliacijoje bendrai dalyvauja vaikai iš 70 valstybių. Savo gimtąja kalba jie dalijasi
idėjomis, sprendimais ar nuomonėmis.
Sveiki, aš turiu kai ką pasakyti. Prašau, saugokite aplinką, kitaip neturėsime jokios ateities. Neturime
Planetos B ir neturime Plano B, jei nieko nedarysime. Ačiū už Jūsų pagalbą, – šneka šaligatvis
Kapfenberge, Austrijoje.
Norėčiau, jog mažiau žmonių valgytų gyvūnus, – sako siena Taline, Estijoje.
Turėtumėme pasodinti medį, gimus kiekvienam vaikui, – siūlo lapelis Leirijoje, Portugalijoje.
“Kaip ir Earth Speakr, manome, jog vaikai atstovauja tiek dabartį, tiek ateitį ir jų balsai yra itin svarbūs
užtikrinant planetos ateitį bei kovojant prieš klimato kaitą. Earth Speakr suteikia vaikams reikalingą

platformą, kuri įgarsina vaikų mintis ir balsus. Žemė kenčia, vaikai rodo lyderystę, bet ar suaugę
pasaulio lyderiai mūsų klauso?”, – kalba instaliacijoje dalyvaujančios judėjimo „Kids Against Plastic“
įkūrėjos Amy (17) ir Ella (15)
„Tai, kad vaikai tampa savo aplinkos daiktų advokatais, yra į ateitį orientuota idėja“, – sako Nijolia
Buinovskaja, Kalbos skyriaus vadovė Gėtės Institute Vilniuje.
„Į vaikų nuomonę suaugę žmonės turi atsižvelgti, nes, mano nuomone, vaikai turi kitokį požiūrį į visas
šių laikų problemas, jas pastebi dažniau, negu suaugusieji, kurie visur skubėdami nekreipia dėmesio į
tai, kaip kenkia mūsų planetai“, – kalba Liepa Maciulevičiūtė, Jonavos Justino Vareikio
progimnazijos aštuntokė.

Pasaulinė vaikų diena – proga lyderiams išgirsti vaikus
„Menas ir kultūra sukuria erdvę, kurioje susijungia skirtingos perspektyvos ir požiūriai. Meno darbai atspindi idėjas
materialiose formose, todėl su jomis lengviau susitapatinti. Earth Speakr – menas, sukurtas vaikų, kurie dalijasi
savo požiūriu apie klimatą ir savo ateitį. Ši instaliacija kviečia klausytis jų nuostabių, šmaikščių ir net jautriai atvirų
istorijų.
Pasaulinė vaikų diena yra priminimas mums visiems išpildyti savo įsipareigojimus vaikams, jog mes girdime jų
istorijas, kurios yra labai svarbios. Vaikai privalo tapti bendros ateities dizaineriais. Šiuo savo darbu prašau politikų
ir visuomenininkų prisiminti Vaikų teisių konvenciją ir girdėti vaikus ne tik šiandien, tačiau kiekvieną dieną,” – sako
instaliacijos kūrėjas Olafuras Eliassonas.
Spalio mėnesį, Olafuras Eliassonas pristatė Earth Speakr per TED Countdown konferenciją, šalia tokių klimato
kaitos aktyvistų kaip Al Gore ir Jadon Smith. Olafuro Eliassono studija, bendradarbiaudama su lyderiaujančiomis
institucijomis bei ekspertais, sukūrė Earth Speakr įrankius, kurie net 25 kalbomis įkvėps vaikus muziejuose,
bibliotekose ir klasėse rūpintis Žemės ateitimi.
Siekiant užtikrinti, kad vaikų idėjos būtų išgirstos, nuo iniciatyvos pradžios buvo surengti daugiau kaip 108 Earth
Speakr renginiai, kuriuose vaikai buvo kviečiami kurti sau įprastoje aplinkoje. Goethe instituto filialai ir Vokietijos
ambasados visoje Europos Sąjungoje palaikė šią instaliaciją nuo jos sukūrimo ir leido vaikams aptarti savo idėjas
su politikais. Kiti projekto partneriai – Dokk1, Aarhus viešosios bibliotekos Danijoje, TBA21-Academy Ocean Space
meno institutas Italijoje, Pasaulinė švarios aplinkos diena bei EIT Climate-KIC Young Innovators’ klimatonai
integruoja Earth Speakr į savo veiklos planus.

Earth Speakr finansuojamas Užsienio federalinės tarnybos ir sukurtas bendradarbiaujant su Goethe institutu.
Atsisiųskite Earth Speakr programėlę į Google Play ar App Store ir apsilankykite www.earthspeakr.art/lt

Išbandykite Earth Speakr gyvai ar virtualiai
Interaktyviame instaliacijos tinklapyje ir suaugusieji gali sukurti savo žinutes naudojantis Loud Speakrs pasirinkimu.
Loud Speakrs sukurtomis žinutėmis galima dalintis internete ir virtualiame žemėlapyje – parkuose, viešose vietose
ar šalia politinių institucijų. Visas žinutes galite išgirsti su Earth Speakr programėle. Lietuvoje jau galite išgirsti
daugiau nei 580 Loud Speakrs įvairiose viešose vietose, pavyzdžiui, šalia Lietuvos Respublikos Seimo Vilniuje.

Earth Speakr

Olafuras Eliassonas

„Earth Speakr” yra meno kūrinys. Jis
kviečia vaikus pasisakyti už planetą, o
suaugusiuosius – išgirsti jų mintis.

Olafuras Eliassonas (g. 1967) yra
vizualiojo meno atstovas, dirbantis su
skulptūra, tapyba, fotografija, kinu,
instaliacijomis ir skaitmeninėmis
medijomis. Jo studija įsikūrusi Berlyne.

„Earth Speakr” programėlę nuo liepos
1 dienos galima parsisiųsti iš Google
Play ir App Store.
Sekite projektą socialiniuose tinkluose:
@earthspeakr
#earthspeakr #listentothefuture
www.earthspeakr.art

Kontaktai
Daugiau informacijos žiniasklaidai gali
suteikti:
Monika Kundelytė
monika@headline.lt

www.olafureliasson.net
Projektų vadovė,
HEADLINE AGENCY

Redaktoriaus pastabos
Pamatykite Olafuro Eliassono pasakojimą apie savo kūrinį „Earth Speakr“:
https://www.youtube.com/watch?v=ufuqKULtml0&feature=youtu
Nuotraukos ir vaizdo įrašai
Naujausią informaciją, žiniasklaidai skirtas nuotraukas ir vaizdo įrašus galite rasti čia: https://earthspeakr.art/lt/spauda-irziniasklaida/
Dalyvaukite
Vaikai gali kurti Earth Speakr žinutes ir kviesti tai daryti savo draugus.
Suaugusieji, sprendimų priėmėjai, pokyčių iniciatoriai ir globalūs lyderiai gali tyrinėti Earth Speakr žinutes ir patys
kurti žinučių grupes, taip vadinamus Loud Speakrs, reikšdami savo nuomonę ir išryškindami sau aktualias temas.
Eliassonas tikisi įkvėpti politikus atnešti Earth Speakr žinutes ant derybų stalo, kad vaikai jaustųsi įvertinti ir išgirsti.
Institucijos gali organizuoti renginius, skatinančius vaikų dalyvavimą. Interneto svetainėje skelbiamos gairės, kurios
padės suorganizuoti įtraukiančias veiklas vaikams, leidžiančias susipažinti su meno kūriniu ir integruoti Earth
Speakr į jūsų programas.
Daugiau informacijos: https://earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla/
Apie Olafura Eliassoną
Danų ir islandų menininkas Olafuras Eliassonas (g. 1967 m.) dirba skulptūros, tapybos, fotografijos, kino, meninių
instaliacijų ir skaitmeninės medijos srityse. Įkvėpimą kurti jam suteikia jo domėjimasis suvokimu, judėjimu, įkūnyta
patirtimi ir savęs bei bendruomenės pajautimu. Jo kūrybinės praktikos neriboja muziejų ir galerijų erdvės – jis savo
veikla įtraukia publiką per architektūrinius projektus, intervencijas į pilietinę erdvę, meninį ugdymą, politinę veiklą ir
veiklą, susijusią su klimato kaita. Eliassonas pelnė tarptautinį pripažinimą už savo viešas menines instaliacijas,
keičiančias mūsų suvokimą apie aplinką ir mūsų santykį su jos kūrimu. 2003 metais jis įgyvendino „Orų projektą“
– sukūrė žaižaruojančią saulę, apgaubtą miglos „Tate“ modernaus meno galerijos salėje. 2008 metais Eliassonas
sukonstravo keturis dirbtinius krioklius Manheteno ir Bruklino pakrantėse instaliacijai „Niujorko kriokliai“. Jis taip
pat tyrinėja meno potencialą daryti poveikį klimato kaitai: „Ledynų stebėjimui“ 2014 metais į Kopenhagos miesto
centrą jis atgabeno didžiulius plūduriuojančio ledyno blokus, 2015 metais juos vežė į Paryžių, o 2018 metais –
Londoną. Praeiviai galėjo paliesti Grenlandijos ledynų ledą ir patirti jo trapumą, kol ledynas nyko jų akivaizdoje.
2019-aisiais už veiklą, susijusią su klimato kaita ir tvarios plėtros tikslais, Eliassonas pelnė JTVP geros valios
ambasadoriaus vardą.
Berlyne esančioje studijoje „Studio Olafur Eliasson“ dirba didelė meistrų, architektų, archyvų specialistų, tyrėjų,
administratorių, virėjų, meno istorikų ir specializuotų technikų komanda.
www.olafureliasson.net
Apie Vokietijos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai 2020-aisiais
Informaciją apie Vokietijos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai ir šiai progai skirtą kultūrinę programą rasite:
www.eu2020.de.
Apie Gėtės institutą
Gėtės institutas yra Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institutas, veikiantis visame pasaulyje.
Turėdamas 157 filialus 98 šalyse, institutas skatina vokiečių kalbos studijas užsienyje, inicijuoja tarptautinius
kultūrinius mainus ir atspindi šiuolaikinės Vokietijos įvaizdį. Bendradarbiaudamas su institucijomis įvairiose šalyse,
Gėtės institutas turi apie 1000 kontaktinių centrų visame pasaulyje. Norėdami gauti daugiau informacijos,
apsilankykite svetainėje: www.goethe.de/EU2020.

