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Idėja
Mintis apie salą yra sena, kaip ir senas mums duotas pasaulis.
Bet šiandien, kai kiekvienas žmogus vis labiau tampa “sala”, apsupta socialinių tinklų
ir skaitmeninio bendravimo vandens, mintis apie naują, žmogaus sukurtos salos
galimybę įgauna naują prasmę. 
Iš fakto, kad beatodairiškai naudojantis mobiliojo ryšio priemonėmis milijonai
žmonių visame pasaulyje yra susieti vienas su kitu, kyla paradoksas – žmonės
jaučiasi vienišesni nei bet kada anksčiau.
“Atminties salos” projektas kvestionuoja takoskyrą tarp tikra ir dirbtina,
amžina ir laikina, bendra ir viena. Sala tarnaus kaip įžanga į pačią Pradžią –
kurioje nėra politikos, religijos, ideologijų, valstybių ar sienų... Bet yra Laisvė.
Meno kūrinys, kuriam nereikalingi vertėjai, aprašymai ar instrukcijos. Tai
nekonvencinė platforma asmeninei ir bendruomeninei savikūrai, (tikrai)
nuostabai, (dirbtinam) naujumui ir vis kintančiam kūrybos veiksmui, kuris gali
tapti impulsu randant esminį žmonių bendrabūvio formatą.

Sala
“Atminties salos” projektą sudarys trys dalys: dirbtinė (fizinė) sala Kauno
mariose, virtualios realybės (VR) patirties instaliacija ant kranto ir salos
platforma internetinėje svetainėje. Prisijungus svetainėje į salą būtų galima
nukeliauti internetu – stebėti nuo plūdurų filmuojamą salos vaizdą ir
klausytis styginių atotampų muzijos. VR patirtis stovint ant kranto ir žvelgiant
į salą vandenyje būtų skirtą dedikacinei daliai – panaudojant minimalistinę
salos konstruktų vizualiką ir koloritą, kelionė į salą įvyktų laiko plotmėje, t.y.
pradžioje turėjo atsirasti Kauno marios, kad vėliau ant jų vandens atsirastų
“Atminties sala”. Po marių vandeniu pranyko 35 kaimai – jiems atminti ir
atminčiai kaip vertybei būtų skirtas 10-15 min. VR pasakojimas.
Sala – niekieno ir visų – būtų lankoma tik retomis progomis ir išliktų
nepriklausomas meno objektas, kūrybos terpė. Istorijų kūrimas ir pasakojimas
daugiausia vyktų krante, kur pagal poreikį būtų sukurti turistiniai-kultūriniai
maršrutai, atskirastų meditacijos namelių tinklas... ir būtų suteikta galimybė
išplaukti į Salą. Mintimis, valtimis ar rankomis…
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Idea
The idea of an island is as old as our world. However, nowadays when every
human becomes an island, surrounded by the sea of social media. Millions of
people around the world use mobile devices to stay connected but feel as
lonely as never before. In this time a new meaning rises for a human-made
Island.
 
The project “Island of Memory” questions the divide between real and
artificial, eternal and temporary, common and alone. The island serves as an
introduction to The Beginning – with no politics, religion, ideology, states or
boundaries… but with Freedom. A piece of art that needs no translators,
descriptions or instructions. It's a non-conventional platform for personal and
communal self-creation: (real) wonder, (surreal) novelty, the ever-changing
act of creation that can become an impulse for finding an essential format for
people's community.

Island
“Island of the Memory” would consist of three parts: a physical island in
Kaunas Lagoon, virtual reality (VR) installation on the shore and Island's
platform on the web. A website will a destination on the internet where you
can visit and see the Island, filmed from the water and listen to the music of
atopic strings. The VR experience on the shore will cover the dedication part:
using minimalistic visuals and colors of the Island, the virtual journey will tell
the story of the Island with time as the main dimension. Meaning that Kaunas
lagoon had to originate first and only then “Island of the Memory” could come
into being. Finally, a physical island belonging to nobody and everyone will
be visited on rare occasions and will remain as an independent art object.
Story creation and telling will happen on the shore, where sightseeing and
culture-based tours could be planned according to demand. However, there
will always be a way to reaching the Island, in ways of dreaming, sailing,
floating and swimming.
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