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 2020–2021 m. žiemos „Transonic“ seansas „No Lockdown“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerosios praktikos kūrėjas, šalis: „Transkultūros”: Tarpdisciplininis skaitmeninių ir garso 

kultūrų centras, Belgija 

Sektorius: Muzika 

Verslo / darbo tipas: Kultūros centras  

 

Pasiekimai kultūros ir kūrybos sektoriuje (KKS) iki pandemijos  

„Transkultūros“ iki pandemijos dalyvavo keliose iniciatyvose ir surengė keletą renginių bei 

festivalių, susijusių su daugialypės terpės ir skaitmeninio bei garso meno kūriniais. Taip pat 

„Transkultūros“ rėmė jaunus menininkus, studijuojančius Belgijoje ar Europoje, eksponuojant jų 

darbus savo renginiuose ir festivaliuose. Be to, prieš Covid-19 pandemiją „Transkultūros“ 

reguliariai priimdavo Belgijos ir tarptautinius menininkus į kūrybines rezidencijas 

bendradarbiaudama su vietiniais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais partneriais. Prieš 

pandemiją „Transkultūros“ taip pat organizavo skirtingų menininkų vedamus seminarus, skirtus 
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kitiems menininkams, kūrėjams ir jaunimui. Be to, jie organizavo paskaitas ir debatus, susijusius 

su skaitmeninėmis kultūromis ir garso menais. 

Be to, be paskaitų, seminarų, debatų ir ekspertų grupių, kurias organizavo „Transkultūros“ prieš 

pandemiją, jie taip pat leido knygas, DVD, kompaktinius diskus ir kūrė žiniatinklio turinį šiomis 

konkrečiomis temomis. 2013 m. „Transkultūros“ taip pat įkūrė savo nepriklausomą garso meno 

ir eksperimentinės muzikos leidyklą „Transonic“.  

Taip pat prieš Covid-19 pandemiją 2003 m. „Transkultūros“ organizavo garso festivalį „City 

Sonic“, kuriame demonstravo garsų įvairovę miesto erdvėje. Be to, 2005 m. jie pradėjo festivalį, 

kuriame buvo surengtos įvairios parodos, susijusios su skaitmeniniu ir medijų menu.  

Galiausiai 2014 m. „Transkultūros“ sukūrė programą „Vice Versa“, kuri skatina skaitmeninių 

menininkų, tyrėjų ir programuotojų bendradarbiavimą. „Vice Versa“ taip pat yra kasmetinis 

keliaujantis meno ir mokslo forumas, kuriame menininkai, mokslininkai ir prodiuseriai kviečiami 

pristatyti savo novatoriškus projektus ir diskutuoti įvairiomis susijusiomis temomis.  

Iššūkiai, kilę pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo būdai, skirti šiems 

iššūkiams įveikti  

Per Covid-19 pandemiją menininkai turėjo susitaikyti su karantinu visoje Europoje, o daugelis 

parodų, pasirodymų ir meninių pasirodymų buvo atšaukti arba atidėti. Tačiau „Transkultūros“ 

teigia, kad šiuo, liūdnai unikaliu laikotarpiu, daugelis menininkų visoje Europoje ir Belgijoje 

atsisakė apriboti savo meninę raišką ir išreiškė poreikį užmegzti ryšį su savo publika. Dėl to 

„Transkultūros“ pradėjo akciją „No Lockdown Art – NoLA“ („Menas be karantino“), siekdama 

paremti Belgijos ir tarptautinių menininkų, kurie tuo laikotarpiu inicijavo įdomius garso, vaizdo ir 

daugialypės terpės projektus, aktyvumą.  

„NoLa Veiksmas“ sukurta kaip paramos programa, atvira menininkams, įgyvendinantiems 

trumpalaikius, vidutinės trukmės ar ilgalaikius projektus, ir ja siekiama paremti menininkus, 

suteikiant galimybę internete eksponuoti skirtingus kūrinius. Dėl to 2020 m. balandžio mėn. 

viduryje buvo pradėtas projektas „No Lockdown Art“ (#NoLA2020), kuriame buvo raginama 

vykdyti projektus ir remti keliolika uždarų menininkų iniciatyvų. 2021 m. NoLA veiksmai buvo 

sustiprinti ir daugelis projektų/kūrinių paplito nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu tiek fizinėse 

erdvėse, tiek internetiniuose renginiuose/festivaliuose. 

Kai kurie projektai, kurie pateko į „NoLa“ veiklą, buvo šie: 

● Albumas „No Lockdown „Transonic“ Sesijos 2020–2021 Žiema“: garso kūrėjai iš skirtingų 

šalių ir su nuotykių kupina estetika kviečiami atsiųsti tiesioginio garso seansą (pavyzdžiui, 

intymų koncertą, skirtą dalytis internete su nežinoma publika), jam būna priskiriami 

vizualiniai elementai ir kelios kūrinio bei menininko pristatymo eilutės. Čia akcentuojama 

keliaujanti garso kūrinio kokybė ir vaizdai mintyse, kuriuos garsas gali sukurti klausytojui. 

● Ludovic Medery – keliaukite nejudėdami! „Sukurti ryšiai - NoLA 2020: Keliavimas 

nejudant“. Tai yra montažas iš lauko vaizdo įrašų, padarytų Ludovic Médery (Belgijos 
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garso menininko) kelionių, pasivaikščiojimų ir vietinių tyrinėjimų metu. Garso fantastika, 

kurios galima klausytis per ausines arba per „Hi-Fi“ sistemą, kelionę paverčia dar 

įsimintinesnę. 

● „Erozijos – Srautas ir Tankis - Alain Wergifosse Paroda. Alain Wergifosse (Belgija) per 

atstumą sukūrė tai, ką jis vadina „rezonuojančia erdve“ Kvebeko vizualiųjų/skaitmeninių 

menų centro galerijoje. Norėdamas tai sukurti, Belgijoje gyvenantis menininkas iš dalies 

rėmėsi savo pastarųjų mėnesių bendrininke, meno istorike ir kuratore Anne-sophie 

Blanchet (Kvebekas). Ji tam tikra prasme tapo jo akimis ir ausimis montuojant šią įtraukią 

instaliaciją, jungiančią du vaizdo kūrinių korpusus: „Erozijos“ ir „Srautas ir Tankis“. Taigi, 

kaip ir šioje rezidencijoje, kur susitikimo, išklausymo, kompromiso ir paleidimo sąvokos 

pasirodė esančios pagrindinės, čia reikia susieti naujausius ir senesnius kūrinius, kad būtų 

sukurtas eksperimentavimo, kontempliacijos ir refleksijos kontekstas, kuris būtų ir 

jautrus, ir kritiškas.  

 

Nuotraukos šaltinis: „NoLa“ plakatas 

Sąlygos novatoriškumui ir sėkmei 

Kad ši geroji praktika būtų sėkmingai įgyvendinta ar pritaikyta, svarbu, kad ši veikla būtų tinkamai 

ir sėkmingai viešinama, siekiant pritraukti 

menininkus ir projektus, kurie būtų 

suinteresuoti dalyvauti. Be to, kadangi ši 

praktika yra pagrįsta 

skaitmeninėmis/internetinėmis parodomis 

arba menininkų darbų pristatymu internetu, 

svarbu turėti patikimus skaitmeninius 

įrankius, kurie galėtų tai užtikrinti. 

Šaltiniai:   

 http://transcultures.be/en/transcultures/ 

 https://www.facebook.com/transcultures.be - 

Nuotraukos šaltinis: „Transkultūros“ plakatas 

http://transcultures.be/en/transcultures/
https://www.facebook.com/transcultures.be
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Klausimai savianalizei  

1. Kaip tokia platforma gali pritraukti daugiau menininkų iš kitų meninių terpių pristatyti 

savo kūrinius internete? 

2. Ar ši platforma gali būti naudinga po Covid-19 pandemijos? 

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Center for Social Innovation (CSI). 

 


