
 

1 
 

 

Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“ - NOVA 
№ 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

И тези очи, които бяха наситени с данни 

 

Произход на добрата практика: Върховна комисия на Кипър в Обединеното 
кралство, Обединено кралство  

Сектор: Визуални изкуства 

Вид бизнес: Правителствена организация 

 

 

 

Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията  

Преди пандемията Covid-19 културният отдел на Върховната комисия на Кипър 
популяризира историята и културата на Кипър в Обединеното кралство. Освен това те са 
домакини, организатори и поддръжници на инициативи и събития, както и създават 
партньорства с културни организации, образователни институции и университети. Освен 
това основната цел на Културния сектор на Върховната комисия на Кипър в Обединеното 
кралство е да включи кипърската общност и широката общественост в оживен културен 
разговор. За тази цел те насърчават културното творчество на изгряващи артисти в много 
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жанрове на изкуството (музика, драма, визуални изкуства, кино), като създават платформи, 
на които те могат да представят работата си, и насърчават сътрудничеството с 
чуждестранни институции. Преди пандемията Върховната комисия на Кипър проведе 
няколко събития и изложби за постигане на тази цел.   

Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

Пандемията Covid-19 не само доведе до 
значителни загуби за културния и 
творческия сектор, но и даде възможност на 
артистите и творците да разширят 
хоризонтите си и да преминат към интернет, 
представяйки работата си в дигитални 
форми. 'And Oh Those Eyes That Were Data-
Saturated' (И тези очи, които бяха наситени с 
данни) е онлайн проект, иницииран от 
визуалния артист Леонтиос Тумпурис и 
културната секция на Върховната комисия на 
Кипър в Обединеното кралство. Според 
проекта в едно "пренаситено с данни" време 
на Ковид-19 художниците търсят канали и 
стратегии за комуникация, за да споделят 
интереси и идеи. 'И о, тези очи, които бяха наситени с данни (D-S') има за цел да създаде 
диалог между 24 кипърски художници, които да споделят творческите си идеи за 
представяне на визуалното изкуство по време на пандемията. Чрез онлайн платформата 
художниците ежеседмично публикуват материали, свързани с текущите им 
изследователски интереси, преди да поканят художниците, които ще ги наследят във 
веригата на участие и обмен на идеи и процеси. По този начин художниците вдъхновяват и 
мотивират други художници да създават изкуство по кооперативен и солидарен начин.  

Условия за иновативност и успех  

За да бъде успешна тази добра практика, са необходими много добри цифрови умения, тъй 
като платформата на тази проектна инициатива е единствено онлайн и художниците трябва 
да имат достъп до нея, да я използват и да споделят идеите си. 

Източници https://www.data-saturated.com/  
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Въпроси за размисъл 

1. Защо тази добра практика е иновативна? 

2. Какво научих от тази добра практика? 

3. Как може да се подобри тази добра практика? 

 

Тази добра практика е подготвена от Center for Social Innovation Cyprus.  

 

 

 

 
 


