
 

Všį Beepart  kūrybinės dirbtuvės 2012  darbų ir finansų ataskaita  

 

Parodos 

Renata Valčik  tapybos ir grafikos darbų paroda 

 

Domas Rinius   fotografijos  ir instaliacijų paroda 

 

Gabija Datenytė  tapybos darbų paroda 

 

Lina Beržanskytė Trembo  tapybos darbų paroda 

 

 
 Laura Poviliauskaitė sapnų gaudyklių, šviestuvų ir aksesuarų paroda su TZM Project koncertu 



 

Mathijs van Geest (Norvegija) instaliacijos 

 

Leonardas Turas  tapybos paroda 

 

Ela Pavinksienė juvelyrikos  ir tapybos darbų paroda bei  ELLE G akustinis koncertas  

 

Pastaba: iki metų pabaigos planuojamos surengti  2- 3 parodos.  

 

 

 



Kasdienės veiklos 

Iš žemiau  pateikto tvarkaraščio matosi kasdienės veiklos orientuotos į vietos bendruomenę, beje žaliai  
pažymėtos veiklos yra nemokamos. 

 

 

Bendruomenės renginiai 

Miesto bendruomenės eko daržo įrengimas su  Žali.lt (vasarą), bei  derliaus nuėmimo šventė (rudenį), 
su tuo susijęs paskaitų ciklas, filmų peržiūros, bendros vakarienės.  

 

Antrasis moliūgų pjaustymo čempionatas, bei  maximaliausio  moliūgo  rinkimai pasitelkiant MAXIMA. 

 

Darom talkos organizavimas Pilaitės rajone.  



 

Balto lapo vakaras skirtas verslo, meno, politikos lyderių kontaktų plėtrai bei  naujų idėjų pristatymui. 

 

Beeblusa – blusturgis skirtas ne tik keistis daiktais bet ir diskutuoti  apie  bendruomenės naujas 
iniciatyvas 

 

Yamaha muzikos mokyklų absolventų koncertai.  

 

Vasaros kūrybiškumo ugdymo mokyklėlės.  

 

Beekinas kiekvieną trečiadienį  bendradarbiaujant su  Geothe institutu, Britų taryba, Danų, Prancūzų, 
Lenkų institutais rodome nemokamai nekomercinį kiną 

 

 



Antrasis tarptautinis šviesos instaliacijų festivalis Beepositive 1012 

Tai  didžiausias renginys Pilaitės rajone, kuris sutraukia ne tik  Vilniečius, bet ir miesto  svečius. Su  vietos 
bendruomene   sukūrti net keturi filmukai kurie publikuojami BEEpart kanale, Youtube platformoje:  
http://www.youtube.com/channel/UCCi0BRTu2UoUuB_wxN312ZQ?feature=guide 
o nuotraukos kurios yra publikuojamos kataloge yra žiūrovų atsiūstos, tad manau  galime drąsiai  
pretenduoti  į interaktyviausių ir be abejo šviesiausių  festivalių gretas. Labai  džiaugiamės, kad pas mus 
atvyko ir ponas prof. Lawrence Wallen specialiai iš Australijos ir sukūrė puikų kūrinį. Be ja šiais metais 
buvo  eksponuotos 25 įvairaus mastelio  instaliacijos. Katalogą galite atsisiūsti iš:  
http://beepart.lt/atsisiuntimui/ 
 

 
 
 
BEEpost  kuriančius žmones remiantis atvirlaiškių projektas  inicijuotas su  keletu partnerių.  
 

 
 
 
 

Straipsniai  apie Beepart 

Vita Europe (Italija)    „Culture and ecology combine in a unique project” 
 
U9 (Estija)   „Baltic urbanism  BEEPART IN VILNIUS“ 
 
Project baltia (Rusija) „Beepart public centre, Vilnius“  
 
Yoga+life (Baltarusija) „ДК на районе. Культура должна быть повсюду“ 
 
Apžvalga (Lietuva) „Kurianti Lietuva“ 
 
Bei  kitoje spausdintoje ir  skaitmeninėje medijoje.  
 
 

Beepart  konferencijose  

„TransEuropaExpress" (Roma, Italija) Skaitytas pranešimas 
Balandžio 2-3 dienomis Romoje įvyko VII-asis Europos kultūrai skirtas kasmetinis tarptautinis seminaras, 
kuris šiais metais yra dedikuotas Europos jauniesiems lyderiams.  
  

„Culture and Spatial Development“ (Ryga, Latvija) Skaitytas pranešimas 



“Mainstreaming culture” (Vilnius, Lietuva) Skaitytas pranešimas 
 
„Vietos bendruomenė: ar norime, gebame ir galime veikti?“ (Vilnius, Lietuva) pristatytos dirbtuvės 
 
Beepart  pranešimai Beepart dirbtuvėse  įvairioms Lietuvių ir užsieniečių  grupėms (studentai, 
menininkai, urbanistai, sociologai)   
 
„Nord Match“ (Tallin, Estija) Skaitytas pranešimas 
 
 
 
Tarptautiniai  konkursai  

Beepart kultūros centriuko projektas buvo nominuotas Europos Sąjungos architektūros Mies 
van der Rohe  2013 apdovanojimams. 

 
 
Beepart kurybinės dirbtuvės itrauktos į interaktyvų Lietuvos architektūros  žemėlapį  
http://www.archmap.lt/pages/lt/apie-mus.php 
 
 

Finansai   Všį „BEEpart  kūrybinės dirbtuvės“ 2011 metų įplaukos: 

KRF „BEEpositive“ tarptautinio šviesos instaliacijų festivalio  projektui remti skyrė 7000 litų.  
UAB EIKA dirbtuves parėmė 1000 litų. 
Keletas privačių asmenų skyrė 2% GPM  viso: 760lt. 
Vilniaus miesto savivaldybe einamosioms išlaidoms ir įrangai padengti:  7000lt. 
Aukų dėžutė: 440lt  
Būreliai ir patalpų nuoma: 3500lt 
 
Įstaigoje dirba vienas asmuo:  Andrius Ciplijauskas  kuris gauna  364 lt atlyginimą.  
Kiti asmenys dirba savanoriškais pagrindais.  
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