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Kiekvieno mūsų kiemas – savaip mielas ir ypatingas. Ir turi ką papasakoti – buvusiais, vykstančias ar būsimas istorijas.

Ringaudų gyventojai „prakalbino“ ir pagražino savo kiemus susikurdami savo kiemo ženklą. Kiemo ženklų kūrybinėse

dirbtuvėse buvo sukurti ir pagaminti 16 ženklų ir kiemo istorijų, išdekoruotas stebuklingas šulinys. Projekto tikslas– paskatinti

Ringaudų gyventojus atsiverti naujoms patirtims, kūrybinėms transformacijoms, suburti šauniausius, draugiškiausius

bendruomenės narius, norinčius kartu pajuokauti, pabūti ir kūrybiškai priimti Fluxus kiemo iššūkį.

Dalyvavo 20 bendruomenės narių. Projektas apjungė, leido patikėti, kad kiekvienas yra kūrėjas. Rokų seniūnijos

menininkai, aktorė Eglė Valadkevičiūtė, tapytojas Jokūbas Bateika, keramikas Kostas Klimavičius padėjo išsigryninti idėjas -

tiek visumos, tiek konkrečių kiemų istorijų. Sugebėjo net nedrąsius ringaudiškius paskatinti ir padėti vizualizuoti istorijas,

pradedant eskizais, baigiant išraiškos priemonių parinkimu. Taip pat pagelbėjo technikos pasirinkimo patarimais. Menininkų

pagalba buvo labai svarbi, siekiant tikslų.

Rūta Slivinskienė, Asociacijos „Ringaudų bendruomenės centras“ pirmininkė
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9-oji mokslinė – praktinė konferencija

„Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo 
stiprinimas: trumpųjų maisto tiekimo grandinių 

valdymas ir vietos rinkų plėtra“

Kūrybinės dirbtuvės, susitikimai, Aušros mėtų pyragas ir Reginos gilių kava padėjo kurti ir stiprinti 

tarpusavio ryšius, suartino bendruomenės aktyvistus. 

Ringaudų bendruomenės narės Reginos surinkta, pagaminta ir paruošta gilių kava ilgai kutena gomurį, o 

užuodus jos kvapą iškart pradedi jausti skonį. Gilių kava jau tapo Ringaudų bendruomenės vietos produktu, 

kuris turi teigiamą galią pakeisti natūralią pupelių kavą ir padeda kurti Ringaudų bendruomenės įvaizdį.

Projekto metu atspausdinti Rokų ir Ringaudų Fluxus kiemų žemėlapiai. Apie veiklą 
skelbiama Facebook socialiniame tinkle www.facebook.com/KuturosKiemas .
Idėja atnaujinti bendruomenės šulinį dar kartą sukvietė ir mobilizavo kūrybai 

ringaudiškius. Bendras Ringaudų bendruomenės ženklas - stebuklingas šulinys pranoko 
visus lūkesčius.  Džiaugsmas ir pasididžiavimas savo rankų darbu, kuris puošia Ringaudų 

bendruomenės namų teritoriją. Tikėjimas, kad tai dar ne pabaiga,  nes mintyse jau 
sukasi nauji mozaikų vaizdai.
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