
 

 

Pelkių mokykla / Swamp School 2.0 

Kuratoriai: Nomeda ir Gediminas Urbonai (MIT, VDU)  

V. Putvinskio g. 23, Kaunas, VDU mokslo ir studijų centras 

 

„Pelkių mokyklos“ ekspozicijos elementai: Garso baublys, Kvapų drevės, Durpių kolona, 

Hibridinis radijas, Pelkių pončai, Pelkių intelektas, Pelkių televizija, Pelkių muilas, Salikornijos 

žemė, Pelkių manualai, C.A. Weberio pelkių studija, Pelkių video dokumentai: Aukštumalos 

pelkė (Nestabilumas) ir Distiliacija 

 „Mūsų viltis ir ateitis – ne pievose ir dirbamų laukų plotuose, ne miestuose ir didmiesčiuose, o 

drėgnose ir liulančiose pelkėse.” – Henry David Thoreau 

Pelkių mokykla kuriama kaip atvira ir nuolat kintanti žinių infrastruktūra ir lavinimosi aplinka, 

skatinanti bendradarbiavimo eksperimentus tarp meno ir mokslo, humanitarikos ir 

pedagogikos, bei siekianti pakeisti mūsų minčių įpročius ir adaptuotis prie neišvengiamai 

nežinomos ateities ir neužtikrintumo, kuriuos atneša radikalūs pokyčiai. 

Pelkė kaip hibridinė vaizduotės ir tyrimų laboratorija, yra ir gamtinė ekosistema ir metafora, 

nužyminti ir kelianti esminius mūsų laikmečio, paženklinto klimato kaitos ir dėl jos visame 

pasaulyje kylančių naujų katastrofų, karų ir migracijos maršrutų, klausimus.  

Ekspozicijos architektė: Indrė Umbrasaitė (Taikomųjų menų universitetas, Viena) 

Pelkių mokyklos ekspozicijos elementų autoriai: Sigurjón Baldur Hafsteinsson (Islandija), 

Jautra Bernotaitė (LT), Rasa Chmieliauskaitė (LT), Aidas Čergelis (LT), Aušra Černiauskienė 

(LT), Remigijus Daubaras (LT), Gytis Dovydaitis  (LT), Adelė Dovydavičiūtė (LT), Justinas 

Dūdėnas (LT), Tinna Grétarsdôttir (Islandija), Jurga Katakinaitė-Jakubauskienė (LT), Jonas 

Kubilius (LT), Milda Kulvičiūtė (LT), Hannes Lárusson, artist (Islandija), Francisco López 

(Ispanija), Thuy Le, architect (JAV), Nicole L’Huillier, architect (Čilė/JAV), Donatas Linkus 

(LT), Matteo Messina su Giovanni Sambo, Tommaso Pagani (Italija), Antonio Moya-Latorre 

(Ispanija/JAV), Thomas Pausz (Islandija), Tobias Putrih (Kroatija/JAV), Shane Reiner-Roth 

(JAV), Andrius Ropolas (LT),  Indrani Saha (JAV), Sandra Straukaitė (LT), Hildigunnur 

Sverrisdóttir (Islandija), Antanas Šarkauskas ir Gabrielė Šarkauskienė (LT), Pelin Tan (Turkija), 

Indrė Umbrasaitė (Austrija/LT), Kęstutis Vaikšnoras (LT), Paulius Vaitiekūnas (LT), Reda 

Valentinavičienė (LT) 

2018 metais Pelkių mokykla atstovavo Lietuvai 16-ojoje tarptautinėje architektūros bienalėje 

Venecijoje. Projektą Italijoje pristatė Lietuvos kultūros taryba, organizavo Architektūros fondas. 

Daugiau informacijos: swamp.lt 


