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APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS” - NOVA 

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Bronzos skulptūra iškilmingai mini „pandemijos didvyrius“ Korke – 

Audiovizualinių menų akis ir garsas 

 

Gerosios praktikos kūrėjas, šalis: Informaciją pateikė Joseph Okoh (sukūrė menininkai 

Liam Lavery ir Eithne Ring Korko mieste – miestas Airijos Respublikoje) 

Sektorius: Audiovizualinis menas 

Verslo / darbo tipas: Finansuojama Korko apygardos tarybos 

 

Pasiekimai kultūros ir kūrybos sektoriuje (KKS) iki pandemijos  

Prieš pandemiją Korkas turėjo didelę 

sėkmę dėl meninės, vizualinės 

kūrybos, darančios didelį teigiamą 

poveikį piliečiams. Menininkai buvo 

labai aktyvūs ir periodiškai „sutelkdavo 

pastangas“ tapyboje, skulptūrų 

gamyboje, architektūroje, lydimi 

specifinių garsų, kad nukeltų žiūrovą į 

kelionių pasaulį, nepaisant nuotaikos 

ar konteksto. Šis kultūros ir kūrybos 

sektorius prieš pandemiją 

demonstravo kolektyvinį (garso ir 

vaizdo) požiūrį. 

Šis požiūris buvo „iliustruotas“ renginiuose gatvėse, kurie įtraukdavo ir sujungdavo naują 

auditoriją. Skulptūros, paveikslai (visas vizualinis menas) buvo vertinami ir pastebimi prieš 2020–

2021 m. pandemiją. Dažnai buvo kuriamos tinklalaidės, kurias lydėjo skulptūros istorija, 

muziejuose skambėjo malonūs garsai, kurie ramino ir vesdavo į ekskursiją, tačiau didieji centrai 

taip pat mėgavosi garsiais vizualiniais menais, o miestiečiai ir turistai buvo sužavėti. 

 

Nuotraukos šaltinis: Unsplash 
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Iššūkiai, kilę pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo būdai, skirti šiems 

iššūkiams įveikti  

'“Dėl besitęsiančių karantino 

apribojimų, labai apgailestaujame 

pranešdami, kad vizualinė paroda vėl 

nebus atidaryta.'' Tai buvo vienas iš 

pranešimų, kurie išplito ne tik 

susidomėjusių žmonių įrenginiuose, 

bet ir itin svarbiose srityse Korke. 

Nusistovėjo tyla, su kiekviena diena 

augo baimė ir vizualinis menas buvo 

apribotas (audio menas kai kuriose 

vietose veikė savarankiškai).  

Bet kas atsitiko? Ar menininkai 

išsilaikė? Ar jie pasidavė pandemijos 

spaudimui? Ne. Jie parodė, kad garso 

ir vaizdo menas gali pasiekti dar 

daugiau. 

2020–2021 m. pandemijos metu 

buvo įgyvendinta puiki geroji 

praktika - „Bronzos skulptūra 

iškilmingai mini „pandemijos 

didvyrius“ Korke“. Šarlevilyje, Korko valstijoje, buvo atidengta skulptūra, skirta visiems, 

padėjusiems per Covid-19 pandemiją, pripažinti. Skulptūrą, pavadintą „Meitheal“, sukūrė 

menininkai Liam Lavery ir Eithne Ring, o ją finansavo Korko apygardos taryba. Ji pateikta išlieto 

bronzinio kubo pavidalu ant raudono ir balto kalkakmenio cokolio. Skulptūra yra „permainų 

šauksmas“. Garso dalis taip pat buvo palanki, nes dažnai tie, kurie turi talentą muzikai, sustoja 

prie skulptūros ir atneša melancholijos garsus. 

Sąlygos novatoriškumui ir sėkmei  

Novatoriškumas yra tai, kad vizualieji menai dažnai yra metaforiški ir gali išreikšti jausmus, kurių 

negalima parodyti kitais „metodais“. Iš esmės audiovizualinis menas padeda atgimti, atrasti save 

ir niekada nepasiduoti. Ši geroji praktika yra puikus vaizdinis simbolis, įamžinantis 2020–2021 m. 

pandeminio laikotarpio emocijas ir jausmus. Jo metafora primena ne tik solidarumą, rodomą 

„pandemijos mūšio“ metu, bet ir menininkų norą nuolat dirbti. 

Šios gerosios praktikos sėkmę ir naujoves patvirtina net ją sukūrusių žmonių pareiškimai. 

Komentuodami darbą Šarlevilyje, Lavery ir Ring sakė: „Kubas yra metafora dėžutės, kurioje yra 

viskas, kas buvo pristatyta bendruomenės nariams, kuriems reikėjo pagalbos per Covid-19 

Nuotraukos šaltinis: Unsplash 
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karantinus, įskaitant daugybę gerumo veiksmų, kurie suteikė fizinę, emocinę ir psichologinę 

paramą”. 

Šios gerosios praktikos sėkmė ir naujovės slypi ir skulptūros formoje: išlietas bronzos kubas ant 

klinčių cokolio. Naudotų medžiagų kietumas metaforiškai rodo, kad jausmai pandemijos metu 

išliks visada, tačiau žmonija gali tai įveikti. 

Naujoviškumą įrodo ir kūrybinių 

užkulisių idėjų unikalumas: 

„Meitheal – tai priminimas apie 

neįtikėtiną dvasią, kuri egzistavo 

karantino metu, kai žmonės stengėsi 

padėti savo artimui. Tikimės, kad tai 

dar ilgai tarnaus - ilgalaikis palikimas 

toms didžiulėms bendruomenės 

pastangoms išliks ir ateityje, kai 

tikėkimės, kad Covid-19 apsiribos 

istorijos metraščiais. ” 

Ši geroji praktika gali būti sėkmingai 

įgyvendinta arba atkartota bet kada, kai suteikiama finansinė parama iš vietos valdžios ir kitų 

rėmėjų, taip pat svarbus ir menininkų vizualinis talentas. Skulptūros yra vizualiųjų menų 

kategorijos piramidės viršūnės dalis ir tai yra būdas visam laikui palikti „savo žymę“. Prie šios 

gerosios praktikos galima pridėti interaktyvumo elementų, organizuojant konkrečius šokius 

aplink skulptūrą, kaip dar vieną paramos formą jos metaforinei žinutei. 

 

Šaltinis: https://www.rte.ie/news/2021/0929/1249720-new-sculpture-celebrates-pandemic-

heroes-in-cork/ 

 

Klausimai savianalizei 

1. Ko išmokau iš šios gerosios praktikos? 
2. Ką turiu padaryti, kad vizualiajame mene sėkmingai sukurčiau tokio masto skulptūrą? 
3. Kiek šios gerosios praktikos turinys man buvo aktualus ir naudingas? 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Centrul pentru Promovarea Invatarii 

Permanente - CPIP, Rumunija. 

Nuotraukos šaltinis: Unsplash 


