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APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS” - NOVA 

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

 

19 menininkų prieš Covid-19 ir kaip „Fedrigoni” skatina socialiai 

nutolusį „bendrumą“ 

 

Gerosios praktikos kūrėjas, šalis: „Fedrigoni Group”, Jungtinė Karalystė  

Sektorius: Dizainas ir mada 

Verslo / darbo tipas: MVĮ (mažos ir vidutinės įmonės)  

 

Pasiekimai kultūros ir kūrybos sektoriuje (KKS) iki pandemijos  

„Fedrigoni Group“ yra viena iš pagrindinių gamintojų pasaulyje ir Europos lyderė gaminant ir 

parduodant specialų popierių, skirtą grafiniam naudojimui ir etiketėms. Visų pirma, ji yra 
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pasaulinė lipnių etikečių vyno sektoriui gamybos lyderė. Nuo pat pradžių grupė dirbo su 

specialiais popieriais dėl savo darbo pobūdžio ir estetikos. Laikui bėgant grupė pradėjo 

specializuotis ir popieriaus pakavimui, grafikai, spaudai ir menui gamyboje bei popieriaus ir kitų 

medžiagų pavertimo lipniomis sprendimuose.  

Iki Covid-19 pandemijos „Fedrigoni Group” dirbo su klientais konsultuodama juos, kad suprastų 

jų poreikius ir kad kartu su 25 000 prekių savo kataloge galėtų gaminti produktus ir pagal 

individualius išmatavimus bei poreikius. Grupė taip pat stengiasi plėtoti projektus, kurie leistų 

praturtinti savo žinias, padėtų augti ir vis greičiau pasiūlyti produktus pagal individualius 

užsakymus. 

Be to, prieš pandemiją „Fedrigoni Group” ruošė specialų popierių, skirtą pakuotėms, grafikai ir 

menui, taip pat popierių ir plėveles, lakštais ar ritėmis įvairiems sektoriams, įskaitant vaizdinę 

komunikaciją ir kitus individualius 

užsakymus. Viena iš pagrindinių „Fedrigoni 

Group” vertybių ir tikslų – įkvėpti prekių 

ženklus, menininkus ir kūrybingus talentus 

naudoti jų gaminius, siekiant maksimaliai 

išnaudoti savo meninį potencialą ir 

kūrybiškumą.  

Taip pat prieš Covid-19 pandemiją 

„Fedrigoni Group” inicijavo keletą akcijų ir 

kampanijų, siekdama puoselėti meninius 

talentus. Pavyzdžiui, žurnalas „Pulp 

Magazine”, kuris yra kas ketvirtį leidžiamas 

žurnalas apie žmones ir popierių, yra tarsi 

platforma, kurioje pristatomi išskirtiniai 

tarptautiniai dizaino, reklamos, etikečių, 

pakavimo ir leidybos darbai.  

Be to, „Fedrigoni Top“ apdovanojimas yra vienas iš pagrindinių tarptautinių apdovanojimų, skirtų 

grafikos dizaineriams, spaustuvininkams ir prekių ženklams, ir pripažįsta geriausias programas bei 

kūrybinius projektus, sukurtus naudojant „Fedrigoni“ produktus. 

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

iššūkiams įveikti  

Pasak „Fedrigoni Group”, jų planus sutrikdė netikėta pandemija ir užsidarymai visoje Europoje, 

dėl kurių kūrybininkai buvo priversti gyventi savo namuose, kas išsėmė jų motyvaciją ir sumažino 

galimybes parodyti savo kūrybiškumą. Tačiau per pirmąjį karantiną Italijoje, nepaisant 

susidariusios situacijos, buvo pastebėti „altruizmo“ aktai, kai, pavyzdžiui, asmenys išeidavo į savo 

balkonus ir gatves, kartu laikydamiesi socialinio atstumo taisyklių. Tai paskatino grupę ištirti šią 
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„bendrumo“ idėją. Kūrybinė industrija pandemijos metu buvo viena labiausiai nukentėjusių 

industrijų. 

Dėl to per Covid-19 pandemiją „Fedrigoni Group” inicijavo naujovišką veiksmą / plakatų projektą, 

pavadintą „19 menininkų prieš Covid-19“. Iš pradžių projektas buvo pradėtas siekiant surinkti lėšų 

Nacionalinei sveikatos tarnybai, taip pat suburti kūrybinę bendruomenę, pasiūlant šį projektą 

kaip kūrybinę išeitį. Projekte, kaip rodo jo pavadinimas, dalyvavo 19 menininkų iš visos Europos, 

kurių kiekvienas sukūrė plakatą, skirtą skatinti 

socialinį atstumą ir priemones kovai su Covid-19. 

Tada plakatai buvo reklamuojami „Fedrigoni 

Group” žurnale „Pulp” kaip ribotas 75 kopijų 

vienam dizainui leidimas. Kiekvieno plakato tema 

buvo „sukurti A1 formato plakatą pandemijos 

tematika, interpretuojantį pranešimą „Likite 

namuose“ ir skatinantį socialinį atstumą“. Per šį 

projektą „Fedrigoni Group” taip pat norėjo 

propaguoti socialiai nutolusio „bendrumo“ idėją. 

Pasak „Fedrigoni Group”, „nors kiekvienas 

plakatas yra unikalus, jie yra ir kartu tam, kad 

perteiktų įvairias emocijas, kurias žmonės ir toliau 

patiria praėjus beveik metams nuo pandemijos 

pradžios. Iš vienatvės dėl izoliacijos, nusivylimo dėl socialinio atsiribojimo ir kovos su kasdienėmis 

rutinomis plakatai taip pat rodo pagrindinių darbuotojų dėkingumą, teigiamą požiūrį į mūsų ateitį 

ir viltį įveikti šią krizę”.  

Sąlygos novatoriškumui ir sėkmei  

Norint, kad tokia praktika būtų sėkmingai įgyvendinta/pakartota, turi įsitraukti tokia organizacija, 

turinti didžiulį pasiekiamumą, kaip „Fedrigoni Group”. „Fedrigoni Group” apima 11 šalių ir turi 

žurnalą „Pulp”, kuris taip pat gali platinti ir reklamuoti tokius projektus visoje Europoje. 

 

Šaltiniai: 

 https://fedrigoni.com/en/ 

 https://www.creativeboom.com/inspiration/fedrigoni/ 

 https://creativesunite.eu/19-artists-versus-covid-19-and-how-fedrigoni-is-pushing-

socially-distanced-togetherness/ 
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Klausimai savianalizei 

1. Kokių dar iniciatyvų gali imtis tokios grupės, skatinančios meninę raišką? 

2. Ko išmokome apie bendrumą per meną? 

 

 

 

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

 

 

 


