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RECEPTAS. Kuršių nerija

Simbolis ℞ žymi lotyniško žodžio „receptas“ santrumpą, kurio tiesi-
oginė reikšmė - „priimk“. Šiuo simboliu žymima suderintų ingredientų 
formulės pradžia, skirta sveikatai gerinti.
Mus supanti aplinka turi esminę rolę formuojant žmogaus emocinę 
ir fizinę būseną. Ji gydo, ramina, padeda susikaupti. Arba atvirkščiai – 
kelia nerimą, slegia, klaidina.
Kuršių nerija yra vieta, turinti stiprų poveikį žmogaus jausenai. 
Dažniausiai nuskambantys empiriniai vietos pajautimo būdvardžiai - 
jauku, sava, magiška, žalia. Tačiau ar įmanoma emocinę būseną, vietos 
pajautą distiliuoti ir išskirti atskirus jos komponentus?

Šiais metais kviečiame tirti Kuršių nerijos sudėtį – pasinaudojant 
moksliniais, architektūriniais ir filosofiniais įrankiais. Vėjo stipris ir juo 
atnešamos užmirštos žvejų istorijos, smėlio frakcija ir juo uždengti 
kaimai, pajūrio miško garsai, ne vieną šimtmetį įkvepiantys kūrybai. 
Iš ko susideda Kuršių nerija ir kodėl ji priima, gydo, svaigina, pripildo 
plaučius deguonies ir priverčia vėl čia sugrįžti?

Dėl visiems žinomos ekstremalios ir nepastovios COVID-19 situacijos,  
programa gali kisti.



Rugsėjo 04 
Penktadienis

17:00–21:00 

Rugsėjo 05 
Šeštadienis

10:00–11:00 

11:00–12:30

Rugsėjo 08 
Antradienis

18:00

Rugsėjo mėn.

Architektų [ ir ne tik] susitikimai Nidoje 
[pagal galimybes ir SAM rekomendacijas]

Dedikacija architektui Algimantui Zavišai. Diskusija. Vakarojimas
Nidos Prieplauka, [Naglių g. 16]

Tradicinė žuvienė 
Kavinė „Kuršis“ [Naglių g. 29]

Ekskursija su vietiniu po Nidą
Pradžia aikštėje prie Savivaldybės [Taikos g. 2]

Architektų [ ir ne tik] video pranešimai internetinėje erdvėje
[A. Zavišos fondo socialiniame tinkle Facebook; YouTube 
https://bit.ly/30N3A7f ir kt.]

Lietuvos architektų sąjungos ir A. Zavišos fondo konkurso “Geriausias 
2019 metų rekreacinės architektūros kūrinys” nominantų pristaty-
mo ir laureato paskelbimo video. 
Apdovanojimo už gyvenimo nuopelnus rekreacinės architektūros 
srityje video

Video pranešimų ciklas: RECEPTAS. KURŠIŲ NERIJA
Video pranešimų forma – laisva. Tai – mintys, nuotraukos, peizažai, es-
kizai ar kiti komponentai, telpantys į 15 minučių receptą, iš ko susideda 
Kuršių nerija

Sekite atnaujinamą informaciją: 
www.facebook.com/zavisosfondas ir www.architektusajunga.lt
Kontaktinis asmuo :: Jurgita Raišutienė :: +370 620 76857
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