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Dažnas iš mūsų mano, kad vasara yra kelionių, atostogų ir stovyklų metas,
tačiau ne visi renkasi keliones, aktyvų ir sportišką poilsį. Rugpjūčio pradžioje
Kazimiero Simonavičiaus universitete (KSU) buvo surengtos moksleiviams dvi
ne kūną, bet labiau mąstymą mankštinančios stovyklos: „Teisė vasariškai“,
kurią organizavo ir koordinavo KSU Teisės fakulteto prodekanė lekt. Jolita
Malinauskaitė, ir anksčiau niekada nevykusi stovykla „Kūrybiška vasara“. Apie
naujos stovyklos „Kūrybiška vasara“ idėją, jos programą ir eigą DELFI pasakoja
KSU Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius doc. dr. Remigijus
Venckus.
Sekite karščiausias naujienas iš pramogų pasaulio Facebook ir Instagram!
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Remigijus Venckus

© L. Panekaitės nuotr.

- Ar galėtumėte papasakoti kokį turinį slepia skambus
stovyklos pavadinimas ir kaip kilo idėja surengti šią stovyklą?
- Gyvename įdomiais, ir atrodytų neribotų galimybių laikais,
intensyviai vartojame viską kas pakliūna į mūsų akiratį, ieškome
naujų pramogų, potyrių ir galimybių realizuoti savo kūrybingumą.
Terminas „kūrybingumas“ mane lanko kas dieną, kas valandą ir kas

MOTERIS

minutę, nes instituto pavadinime kaip tik pabrėžiama kuriančios

Patirtis: tos 10 dienų buvo labai

visuomenės svarba (Kūrybos visuomenės ir ekonomikos institutas

sunkios, vis dėlto tai patirti tikrai verta

– Delfi pastaba).

Studfestas konferencija
apie studijas ir
10.26 VILNIUS
karjerą

Susiję straipsniai:

GameOn –
žaidimų kultūros
renginys

Kviečia visus, norinčius paragauti kariško gyvenimo skonio (10)
R. E. Mazurevičiūtė dalyvauja naujame TV projekte (7)

9.16 VILNIUS

MOTERIS

Lietuvos universitetuose dėstydamas 12 metų sutikau daug
kūrybingų ir išradingų žmonių. Mačiau kaip vieni kūrybingumą
lavina ir augina, o kiti, lyg nelaistomą medį silpnina ir priverčia
numesti lapus. Šiais technologijų ir neribotos komunikacijos laikais

Lietuviai turi daug galimybių gerti gerą
kavą, tik reikia nepatingėti ir
pasidomėti, ką geri

TWELVE FOOT
NINJA - Monsoon
Tour 2017
10.14 VILNIUS

vis labiau siekiama auginti kūrybiškai mastantį ir tikrovę išradingai
perkuriantį bei kuriantį žmogų. Esu įsitikinęs, kad ateityje vis labiau
savo vietą po saule ras kūrybingas, nestandartinių idėjų kupinas
žmogus. Labai dažnai mąstau apie tuos, kurie ateis rytojaus dieną
kurti valstybę, diegti technologines inovacijas, puoselėti vertybes ir
panašiai. Mąstau apie tuos, kurie jau bando arba dar tik bandys
išrasti savo ateitį („išrask savo ateitį“ yra KSU šūkis – Delfi
pastaba). Tad paskatintas savo apmąstymų surengiau stovyklą
„Kūrybiška vasara“. Daugeliui moksleivių, kuriems dar tik 15 – 18

MOTERIS

8 jaunystės paslaptys toms, kurioms
per 40-imt
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metų, entuziastingas dalyvavimas stovyklos renginiuose buvo
pirmas ir visiškai realus susitikimas su galima savo ateitimi.
Stovykla – tai pirmasis bandymas išrasti savo ateitį.
- Stovyklos aprašyme akcentavote kūrybines industrijas. Gal
galite papasakoti kodėl kūrybinės industrijos yra aktualios ir
su kokiomis jų sritimis susipažino moksleiviai?
- Mes tikrai labai daug girdime apie kūrybines industrijas.

MOTERIS

Stiliaus dosjė. Ieva Stasiulevičiūtė: esu
paprasta biuro darbuotoja. Bet su
aukštakulniais.

Stebėdamas šio sektoriaus žmones – kūrėjus kartą pamaniau: ką iš
viso kūrybinės industrijos galėtų reikšti man, jei niekada anksčiau
nebūčiau su jomis susidūręs? Manau, kad daugelis moksleivių
rinkdamiesi specialybę dažnai girdi šį skambų pavadinimą, bet ne
visiškai supranta kas tai yra. Tad šiuo atveju stovykla suteikia
Radioekranas

galimybę iš labai arti apžiūrėti kūrybinių industrijų virtuvę. Jau pačią

BEBE REXHA feat. LIL WAYNE - The Way I Are (
With Somebody)

pirmąją dieną visi susirinkę moksleiviai suprato, kad kūrybinės
industrijos apima daugelį žmogaus gyvenimo, pramogų ir
saviraiškos plotmių. Pirmojo susitikimo metu moksleiviai ne tik
susipažino su Kazimiero Simonavičiaus universitetu, bet ir susitiko

VEIDAI

Paaiškėjo, kas realybės šou „2 barai“
finale kovos dėl nugalėtojo vardo

su KSU dėstytoju, prokuroru Viliumi Paulausku. Diskutavome apie
tai kaip fotomenininko saviraiška gali pažeisti žmogaus teisę į
privatų gyvenimą. Aptarėme kas ir kaip turėtų būti pateikiama
kūrėjo fotoalbume, parodoje, asmeninėje facebook’o tinklo
anketoje. Ši stovykla buvo iš ties neįprasta, nes beveik kasdien
moksleiviai dalyvavo ne tik skirtinguose susitikimuose su kūrybos
sektoriaus atstovais, bet ir bendruose susitikimuose su stovyklos
„Teisė vasariškai“ dalyviais. Tad kūrybiškumo klausimai visiems
buvo aktualūs ne tik dėl to kad apima saviraiškos, bet ir kelia
teisėtumo klausimus.

DELFI

Paslaptinga M. Trump: ką apie ją
atskleidžia gyvenimo faktai

- Ar ši neįprasta stovyklos programa, jungianti kūrybišką ir
teisinius klausimus, buvo kaip nors susieta su kitomis
teisėsaugos institucijos?
- Taip sąsajos būta ir kituose renginiuose. Moksleiviai susitiko su
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyresniuoju patarėju Egidijumi
Meiliumi. Išsamiai autorystės klausimai buvo aptarti ir diskutuoti
susitikime su JAV ambasados Vilniuje diplomatais. Paskutinę
stovyklos dieną teisinės autorystės problemos iš dalies buvo

VEIDAI

Pasidalijo patirtimi: meilė ir neapykanta
niekada neišeis iš mados

susietos su kultūros atstovavimo ir diplomatijos klausimais. Patirtimi

OKT teatras

su moksleiviais dalinosi Lenkijos instituto direktorė ir Lenkijos
Respublikos ambasados vyresnioji patarėja dr. Małgorzata Kasner.
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Didžiulį įspūdį paliko susitikimas su Lietuvos apeliacinio teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėja Kristina Krickiene ir
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Poniškaitytė.

2017 rugsėjo
VESTUVĖS
val.09 d. 19.0

Moksleiviai susipažino su autorinių teisių gynimo procedūra teisme,
dalyvavo teismo proceso inscenizacijoje. Manau ši patirtis visiems
dalyviams buvo vertinga. Susitikimas paskatino susimastyti apie tai
kas yra autorystė ir plagiatas ir kokia skriauda daroma autoriui.

SVEIKATA

Kasdien buityje naudojama chemija
kenkia net vaisingumui – kokių
ingredientų vengti labiausiai (1)
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- Kas dar labai patiko moksleiviams iš visų organizuotų
susitikimų?
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- Puikūs atsiliepimai apie vizitą „Tv3“ ir „Power Hit Radio“ studijose.
Moksleiviams iš labai arti buvo pademonstruota televizijos ir radijo
virtuvė. Stovyklautojai galėjo net pabandyti įgarsinti reportažą, o
taip pat gyvai stebėti radijo laidų vedėjo darbą. Visiškai kitoks nei
televizijos ekrane pasirodė Naglis Šulija. Orų prognozių vedėjas
moksleiviams pasakojo ne tik apie kasdienį darbą televizijoje bei ir
apie savo karjeros kelią. Nuoširdžiame pokalbyje buvo diskutuota
apie darbą, kuris teikia malonumą, kurį atlikti yra džiugu ne tik dėl to

VEIDAI

Akordeono savaitės renginiai prasidėjo
nuotykiais laukiniame mieste

kad jame N. Šulija jaučiasi tvirtai žinąs ką daro, bet ir dėl to, kad
darbo rezultatus vainikuoja gausios žmonių padėkos.
- Stovykloje taip pat su moksleiviais susitiko visiems labai
gerai žinomas mados industrijos ekspertas doc. dr. Eugenijus

Implantacija
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Tik 450 540
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120
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Skerstonas. Apie ką su moksleiviais kalbėjo stovyklos
svečias?
- Doc. dr. E. Skerstonas yra didžiausias KSU studentų favoritas.
Vos tik pradėjęs dirbti šiame universitete pirmiausiai iš studentų
išgirdau pačius geriausius atsiliepimus apie jį. Po susitikimo su

VERSLAS

6 mitai apie sovietmetį: štai ko iš tiesų
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vertos kalbos apie gerą gyvenimą
(319)

moksleiviais, kuris vyko M. K. Čiurlionio namuose, mano teigiama
nuomonė nepasikeitė, bet sustiprėjo. Universiteto dėstytojas su
moksleiviais kalbėjo apie karjeros kelio pasirinkimą, apie svajones

+ skelbk nemokamai

ir būtinybę jas realizuoti. Vėliau moksleiviams tapo dar įdomiau kai
E. Skerstonas apie šiuolaikinį meno pažinimą ir meno kritiko darbą
diskutavo su scenos menų kritike, vertėja iš kinų kalbos Agne
Biliūnaite. Vėliau pokalbis apie karjeros kelią susietą su kūrybinių
industrijų lauku persikėlė į Kasiulio muziejų, kur su moksleiviais
susitiko Lietuvos televizijos projekte „Auksinis Balsas“ dalyvavęs
operos dainininkas Antanas Zakarauskas. Menininkas dalinosi savo

MOKSLAS

4 telefonai su dviguba kamera: kurio
nuotraukos geriausios

profesine patirtimi. Jis kalbėjo apie studijas Lietuvoje, Italijoje ir
Australijoje bei išsamiai pasakojo apie operos dainininko darbą.
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- Kas moksleiviams šioje stovykloje buvo visiškai netikėta?
- Iš ties stovykloje buvo keli netikėtumai. Moksleiviai susitiko su
teisininku Sauliumi Jaruslanovu, kuris aktyviai kuria repo muziką ir
dalyvauja repo renginiuose. Taip pat susitiko su Agne Agafanova,
kuri ne tik dirba policijoje, bet ir profesionaliai šoka linijinius šokius.
Išbandę repą ir šokį stovyklautojai bendravo su menininku Ričardu

VIDEO

Kurio nuotraukos geriausios: 4
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Šileika. Svečias labai neįprastai pristatė savo požiūrį į meno
kūrybą. Bendravimo metu auditorija laikinai tapo meno galerija ir
meninės akcijos vieta. Susirinkusieji galėjo apžiūrėti ir pačiupinėti
R. Šileikos atsineštus kūrinius (surinktas ir supakuotas lyg
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eksponatus „geležėles“ bei stiklainiuose užkonservuotą smėlį, ku,
kuris pargabentas iš skirtingų pasaulio vietų). Tęsdamas Fluxus
meno tendencijas R. Šileika kelis stiklainius padovanojo Instituto ir
universiteto Rektoriui prof. dr. Arūnui Augustinaičiui. Po susitikimo
menininkas surengė provokuojančią tupėjimo akciją rektorato
pasitarimo kambaryje. Akcijos metu stovyklos dalyviai sutūpė ant
grindų ir kelias minutes pozavo fotoaparatui.

DELFI

JAV susigriebė: Rusijos ir Kinijos

+ skelbk nemokamai

įgytiems pranašumams būtinas skubus
atsakas

Stovyklai besibaigiant moksleiviai iš arčiau susipažino su Italų
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kultūros institutu bei Lietuvos kino centro veikla. Vizitų, diskusijų ir
paskaitų maratoną vainikavo ekskursija LR Kultūros ministerijoje,
kur dalyviai savo akimis pamatė LR kultūros ministro kabinetą, o
nepaprasto grožio baltojoje salėje visiems moksleiviams buvo įteikti
pažymėjimai.
DELFI

- Ar planuojate ateityje rengti panašias stovyklas?
- Taip. Jei planavimai bus sklandūs numatome stovyklas rengti ir

Perspėjimas keliaujantiems KlaipėdaVilnius: ties Kaunu dėl avarijų
formuojasi spūstys (1)

žiemą, ir pavasarį. turiu paminėti ir tai, kad apie stovyklą klausinėjo
ir suaugę, ir net vyresnio amžiaus žmonės. Mane labai nustebino jų
noras dalyvauti panašiuose renginiuose. Šiandien negaliu tvirtai
pažadėti, kad panaši stovykla bus surengta suaugusiems, bet galiu
patikinti, kad aš šiuo metu labai rimtai apie tai susimąsčiau. Tad
viskas įmanoma, juolab kad esu iš ties organizacinėje veikloje daug
padėjo Teisės fakulteto prodekanė lekt. Jolita Malinauskaitė.
DELFI

R. Valatka. Kaip Karbauskio alavinis
kareivėlis viršijo degtinės pardavimų
planą

!

+

" + #

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse,
žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei
sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
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K. Jenner nepaliko vietos vaizduotei:
pozuodama žurnalui liko tik su
perregima suknele

DELFI socialiniuose tinkluose:
Sekite karščiausias naujienas iš pramogų pasaulio Facebook ir Instagram!
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Profesionalų komanda „Armyday“ kviečia pamiršti
kasdienius rūpesčius, atsikratyti vis...

R. E. Mazurevičiūtė dalyvauja naujame
TV projekte (7)

VERSLAS

Nauji V. Putino spąstai Baltarusijai

„ Mis Lietuva 2013“ Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė
gimtadienį pasitiks su uniforma ir ginklu...

Kaip pagauti dailės kritiką? (3)
Toliau dėstant padrikas mintis apie šiandieninės
dailės kritikos funkcijas, reikėtų tarti...
BŪSTAS

V. Šerėno vasaros bėga sodyboje,
įrengtoje buvusioje daržinėje ir tvarte

-

Naujame TV projekte dalyvaujanti R. E.
Mazurevičiūtė skaičiuoja mėlynes ir
sumušimus (6)
„Mis Lietuva 2013“ Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė
gimtadienį minėjo su ginklu rankoje....

.

-

Didžiosios Britanijos karališkajai šeimai
teko raudonuoti iš gėdos (33)
Didžiosios Britanijos karališkajai šeimai šeštadienį
teko raudonuoti iš gėdos, kai vienas...

-

DELFI

Vis mažėja Prancūzijos prezidento
populiarumo reitingas

Į rinktinės stovyklą R. Javtoką atlydėjusi
žmona Vilma: tikimės geresnių orų (17)
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatai
renkasi į pirmąją stovyklą Palangoje ....
VERSLAS

Į konteinerius sumestas atliekas

Kultūra

siūloma pirmiausia pasverti, o tada
apmokestinti (60)

-

Planuoja grandiozinį renginį: tokia
Vilniaus istorijos versija atmintyje išliks
ilgai (5)
Rugsėjo 5-6 dienomis Vilniaus Žemutinės pilies
vietoje, atkurtuose LDK valdovų rūmuose pirmą...

Naujas projektas „Savas kambarys“ moterims menininkėms bei jų kūrybai
(3)
Artėjant rudens sezonui, „Lewben Art Foundation“
pristato naują projektą „Savas kambarys“,...

DELFI

Be vardų ir pavardžių: mįslinga Šaltojo
karo laikų šnipo istorija

Režisierius J. Hrebejkas: šiais laikais daugybė panašių istorijų
yra tiesiog nematomos
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Artėjant rugsėjo 1-ajai į kino teatrus atkeliauja
komiška, juodojo humoro nestokojanti,...

Dubajuje gyvenanti lietuvė stebina
pasaulį ekstravagantiškais kūriniais (29)
/ 202

DELFI

Sąskaita už E. Macrono makiažą
verčia jį raudonuoti

Kartais tenka labai toli nukeliauti, kad savyje
atrastum tikrąjį pašaukimą. Menininkų šeimoje...

Išskirtinį repertuarą pasirinkusios
vokietės paskutinę vasaros naktį gros
Vilniaus geležinkelio stotyje (4)
Dvi jaunos vokietės turėjo kitas karjeros
galimybes: Wiebke Kruse planavo tapti operos

VERSLAS

Estai svarsto galimybę įsivesti
estkoinus

Top naujienos
Orai: vasara paruošė atsisveikinimo
dovaną (1)
Štai ir viskas – vasaros pabaiga jau visai čia pat.
O atsisveikins ji labai neblogais orais:...
DELFI

6 mitai apie sovietmetį: štai ko iš tiesų
vertos kalbos apie gerą gyvenimą
(1352) / 651

Šimtai rusų Maskvoje protestavo prieš
griežtesnę interneto kontrolę

Sovietmečio gerbėjai nuolat kalba apie
„neįtikėtinus gyvenimo Sovietų Sąjungoje

JAV susigriebė: Rusijos ir Kinijos
įgytiems pranašumams būtinas skubus
atsakas (378)
Galingiausi pasaulyje. Taip jau ne vieną
dešimtmetį save drąsiai vadina JAV laivynas ir

PILIETIS

Po Lietuvą su augintiniu: ką reikia
žinoti ir aplankyti?

R. Valatka. Kaip Karbauskio alavinis
kareivėlis viršijo degtinės pardavimų
planą (449) / 363
Kitą kartą, kai partija ir sovietinė liaudis dieną
naktį kovojo už planų viršijimą, Riazanės...

Kelių chuliganams – bręstanti Seimo
malonė (96)
Griežtos rankos politika, panašu, duoda rezultatų.
Gerokai sugriežtinus atsakomybę už...

VEIDAI

Žiniasklaidoje išjuoktos D. Trumpo
dukros Tiffany prabangaus gyvenimo
kaina: gėda tėvui ir mokesčių mokėtojų
pinigais padengiamos atostogos

Paslaptinga M. Trump: ką apie ją atskleidžia gyvenimo faktai (7)
Kaip visi gerai žino, praėjusių metų lapkričio 8
http://www.delfi.lt/veidai/kultura/r-venckus-atvirai-apie-kurybiskos-vasaros-ideja.d?id=68837172
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dieną amerikiečiai išsirinko 45-ąjį šalies...

-

SPORTAS

N. Campbell grožio kaina: badas ir
kasdienės treniruotės (3)

„Amžiaus dvikova“ vainikuota F.
Mayweatherio pasaulio rekordu (301)

1999 metais žurnalui „Playboy " Naomi Campbell
papasakojo, ką daro, norėdama išsaugoti...

Klausimai, į kuriuos turėtumėte atsakyti
prieš užmegzdami santykius su
bendradarbiu (1)
Kai sėdi šalia patrauklaus kolegos visą dieną,
dienos iš dienos, beveik neišvengiamai

Būsimas pareigūnas parašė atvirą
laišką: tai neiškyla į viešumą (146) / 308

MAISTAS

Nepakartojamo skonio austriškas
guliašas abejingų nepaliks (24)

DELFI redakciją pasiekė būsimo policijos
pareigūno laiškas. Vaikinas tikino norintis
papasakoti...

.

-

„Iš viršaus“: geriausia NBA istorija,
kurios dar negirdėjote – autsaiderių
sukurtas krepšinio stebuklas (7)

SPORTAS

„Liverpool“ klubas į miltus sumalė

Nuo neatmenamų laikų žmonija turi bendrą
bruožą simpatizuoti „mažesniajam“ mūšio...

„Arsenal“ futbolininkus

Viso skelbimų: 281 135 skelbimų

Implantacija Megagen
implantais Tik 450 Eur.,
Medicina

10 €

16 €

SUPER nameliai ant ratų

14.90 €

+ skelbk nemokamai

Auksiniai murkliukai

1€

500 €

7 999 €

http://www.delfi.lt/veidai/kultura/r-venckus-atvirai-apie-kurybiskos-vasaros-ideja.d?id=68837172

Pripučiamas čiužinys
Pamingas
50 €

1 100 €

Parduodu SONY bluetooth
ausines
40 €

105 €

540 €
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