DIZAINA KUPOLS
Dizaina kupols aicina piebiedroties visus, kam interesē uz lietām paskatīties no citas perspektīvas. Teltī gaidīsim gan
kiborgus, gan ārstus, gan uzņēmējus un arhitektus, diskutēsim par to, kā mainās cilvēka uztvere 21. gadsimtā, un kā
varam iesaistīt iedzīvotājus, pašvaldības pārstāvjus un aktīvistus pilsētvides attīstībā. Praktiskajā darbnīcā risināsim 5
uzņēmumu izaicinājumus, bet starplaikos kopā ar Solfegio un citiem festivāla dalībniekiem uzspēlēsim un iejutīsimies
rokzvaigznes tēlā, izveidojot savu mūzikas grupu.

25.08.
11.00-12.00

Pieredzes stāsti diskusijā “Lūst vai Plīst” (LV/ENG)
Šajā Lūst vai Plīst sesijā trīs dalībnieki dalīsies katrs ar savu pieredzes stāstu uzņēmējdarbībā. Kurš
atklās rūgto, bet kurš – saldo pieredzes stāstu, Tev nebūs zināt līdz pat stāstu laikam! Katra stāsta
misija ir parādīt pieredzes vērtību, iedvesmojot un iedrošinot nebaidīties attīstīt biznesa idejas un
doties uz priekšu, lai tur lūst vai plīst. Katram stāstam ir noteikta laika robeža – 10 minūtes, pēc tam
dodot laiku diskusijai un jautājumiem 10 minūšu garumā.
Diskusijas dalībnieki:
Moderatore – Elizabete Palasiosa, Story Hub dibinātāja un veidotāja, LIAA Radošo industriju
inkubatora inkubācijas programmas dalībniece
Ainārs Kļaviņš, Overly dibinātājs un vadītājs
Maryna Petrychenko, SIA Nano RAY-T dibinātāja un vadītāja
Reinis Kalnaellis, audiovizuālais entuziasts

12.30-13.30

13.45-14.45

16.00-17.00

Solfegio darbnīca (LV)
Spēlēt grupā ar profesionāliem mūziķiem ir vislabākais veids, kā apgūt mūzikas instrumentu
spēlēšanas vai dziedāšanas prasmes! Nāc un piebiedrojies Solfegio darbnīcās, lai iemācītos ko jaunu!
Dienas laikā Solfegio rīkos darbnīcas, kuru laikā Tu vari iemācīties kādu no populārajām dziesmām.
Vakarā Dizaina kupolā rīkosim priekšnesumu, kura laikā entuziasti varēs arī izrādīt savus jauniegūtos
talantus!
Diskusija “Kā mainās cilvēku uztvere par apkārtējo pasauli 21. gadsimtā” (ENG – How the
human perception of the world is changing in the 21st century?)
Ārsts, dizaineris, kiborgs un antropologs ienāca bārā... Paneļdiskusijas laikā mēģināsim noskaidrot, kā
cilvēku uztveri par apkārtējo pasauli ietekmē tehnoloģijas. Vai tās var mums palīdzēt attīstīt intuīciju un
instinktus? Vai tās mums traucē atrast harmoniju ar sevi vai tieši otrādi? Nāc un noskaidro, klausoties
dažādajos viedokļos!
Diskusijas dalībnieki:
Moderatore – Anna Andersone, Riga TechGirls līdzradītāja, koprades telpas The Mill līdzdibinātāja
Agita Lūse, antropoloģe, RSU pasniedzēja
Moon Ribas, avangarda māksliniece, kiborgs
Jānis Jātnieks, 3D printēšanas uzņēmējs
Jānis Lapiņš, sertificēts plastikas ķirurgs
Jānis Linde, HackMotion dibinātājs
Darbnīca “Celmus lauž ar prātu” (LV)
Sastapšanās ar lielākiem un mazākiem izaicinājumiem ir visai ikdienišķa parādība, veidojot savu
uzņēmumu. Ar World Cafe metodoloģijas palīdzību risināsim piecu LIAA biznesa inkubatoru
dalībnieku izaicinājumus. Runāsim par to, kā veidot uz bērnu attīstību vērstu saturu viedtālruņos, kā
efektīvi sadzīvē izmantot lietu interneta (Internet of Things) piedāvātās priekšrocības un cik daudz
informācijas mums var sniegt satelītu attēli. Mēģināsim saprast cilvēku gūtās emocijas, pamēģinot
elektrodēli, kā arī palīdzēsim atrast labāko iepakojuma dizainu dabīgam augu dzērienam.
Aicinām pievienoties darbnīcai un dalīties pieredzē, sniedzot padomu, inovatīvu ieteikumu vai
vienkārši klienta skatījumu, jo, iespējams, ka tieši Tavs viedoklis palīdzēs jaunajiem uzņēmējiem rast
risinājumu.

17.30-18.30
18.30-19.00

Darbnīcas dalībnieki – S’COOL, Mazzy, Baltic Satellite Service, Boards Unlimited, Dabas dots
Vadītājs – Ņikita Kazakēvičs, LIAA Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs
Solfegio darbnīca (LV)
Solfegio darbnīcas rezultātu koncerts (LV)

20.00-21.00

Dienas noslēgumā Dizaina kupolā rīkosim priekšnesumu, kura laikā entuziasti varēs arī izrādīt savus
jauniegūtos talantus, dienas laikā apgūtās muzicēšanas prasmes Solfegio darbnīcās.
Diskusija “Sabiedrības līdzdalība nākotnes pilsētu veidošanā: dizains, tehnoloģijas, inovācija”
(ENG – Civic Participation in Creation of Future Cities: Design, Technologies, Innovation)
Šīs paneļdiskusijas laikā runāsim par sabiedrības iesaisti nākotnes pilsētu līdzveidošanā un attīstībā,
un kāda ir dizaina, tehnoloģiju un inovāciju loma šīs līdzdalības veicināšanā. Kā vislabāk izmantot
dizaina, tehnoloģiju un inovāciju radītās iespējas, lai ikviens varētu iesaistīties pilsētu līdzveidošanā,
apkārtējās vides uzlabošanā, pilsētvidei būtisko procesu nodrošināšanā? Kā pilsētvides veidošanu
ietekmē dažādie spēlētāji - pilsētu domes, sabiedrības aktīvisti, dizaineri, iedzīvotāji un citi? Kā veidot
efektīvus, jēgpilnus sadarbības modeļus, kuros līdzvērtīga nozīme ir gan procesam, gan rezultātam,
un kā dizains, tehnoloģijas un inovācijas var šo sadarbību uzlabot?
Diskusijas dalībnieki:
Moderatore – Madara Ūlande, Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja
Alastair Parvin, Arhitekts un dizainers
Barbara Ābele, LMA Funkcionālā dizaina nodaļas asociētā profesore
Gunita Kuļikovska, Vividly dibinātāja un vadītāja
Gvido Princis, Rīgas pilsētas galvenais arhitekts
Jāzeps Bikše, Free Riga kustības aizsācējs

26.08.
12.00-13.30

14.30-15.30

Filma “The True Cost” (ENG)
Šis ir stāsts par apģērbu. Par apģērbu, ko valkājam, par cilvēkiem, kas to ražo, par modes industrijas
ietekmi pasaulē. Kamēr apģērbu cenas pasaulē arvien samazinās, tikmēr negatīvā ietekme uz vidi ir
būtiski pieaugusi. Dokumentālā filma ‘The True Cost’ atklāj modes industrijas patieso seju un uzdod
skatītājam jautājumu par apģērba patiesajām izmaksām.
Diskusija “Ilgtspējīga mode” (LV)
Pēc filmas aicinām pievienoties paneļdiskusijai, lai runātu par modes industrijas ietekmi pasaulē un ar
kādiem paņēmieniem mēs varam šo ietekmi samazināt?
Diskusijas dalībnieki:
Moderators – Dāvids Štēbelis, uzņēmējs, mentors un biznesa stratēģis
Baiba Ladiga - Kobayashi, Modes dizainere un stiliste
Dace Akule, individuālā konsultante pilsoniskās sabiedrības jautājumos
Emīls Rode, stratēģijas, dizaina un inovācijas speciālists
Kristiāns Karlsons, Plug and Play Ventures Amsterdam direktors

