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Praėjusią savaitę vyko Tarptau-
tinis akordeonistų konkurso VIL-
NIUS 2019 respublikinis turas. 
Džiugu, jog C kategorijos III vie-
tos laureatu tapo Varėnos Jadvy-
gos Čiurlionytės menų mokyklos 
mokinys Aistis Tamulevičius (mo-
kyt. Renata Bakulienė). Mokytoja 
R. Bakulienė dalyvavo konkurso 
komisijos darbe, vertinant A kate-
gorijos dalyvių pasirodymus.

Konkurso meno vadovo, Lie-
tuvos akordeonistų asociacijos 
prezidento, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos Akordeono 
katedros vedėjo doc. Raimondo 
Sviackevičiaus teigimu, nuo 1994 
metų LAA bei LMTA iniciatyva 
konkursas, organizuojamas kas 
antrų metų pavasarį, į Vilnių su-
traukia pačius gabiausius Lietuvos 
ir užsienio jaunuosius atlikėjus, 
suteikdamas jiems galimybę pa-
demonstruoti savo meninius bei 
techninius sugebėjimus, pasisemti 
patirties iš kitų konkurso dalyvių 
ir pradėti savo kelią profesiona-
lios karjeros link. Tiek pasirodan-
tiems atlikėjams tiek ir jų mokyto-
jams šis konkursas – tai muzikinė 

Iš akordeonistų 
konkurso – su laimėjimu

šventė, skirta padrąsinti jaunosios 
kartos akordeonistų kultūrinį ak-
tyvumą ir pripažinti jų pasiekimus 
bei pagerbti prasmingą pedagogo 
indėlį, ugdant talentingą jaunimą. 
Sėkmingai užsibrėžtų tikslų sie-
kiantis konkursas yra unikali terpė 
skleistis ir vystytis profesionaliam 
akordeono menui: „Sėkmė daly-
vauti Tarptautiniame akordeonistų 
konkurse nusišypso perspekty-
viausiems Respublikinio Lietuvos 
akordeonistų konkurso, kuris yra 
vykdomas kaip atranka į tarptau-
tinį konkursą, atlikėjams-laurea-
tams bei diplomantams. Minėtina, 
jog Respublikiniame konkurse 
dalyvauja atlikėjai, prieš tai praėję 
atranką regionuose“.

Doc. Raimondas Sviackevičius 
džiaugiasi, kad garsiausių pasau-
lio aukštųjų mokyklų profeso-
riai, aukščiausio lygio specialis-
tai noriai dalyvauja renginyje, o 
jauniems atlikėjams sukuriamos 
puikios sąlygos pademonstruoti 
meistriškumą akordeono elitui.

Parengė Ž.P.
Dariaus Bachovo nuotr.

Varėnos literatų klubas „Jieva-
ras“ minėjo Tarptautinę poezijos 
dieną. Sutikit – pats prasmingiau-
sias Poezijos dienos paminėjimas 
– naujos eilėraščių knygos sutik-
tuvės! Ištikimiems savo gerbėjams 
ir skaitytojams snaust neleidžia 
produktyvusis literatas Petras Mi-
liūnas.

Ir kas galėjo pagalvoti, kad šaltą 
ir niūrų 1943 metų sausio 5-osios 
vakarą (Tarpučiuose įsikūrusioje) 
Miliūnų šeimoje gimęs, nė 2-jų ki-
logramų nesvėręs Petriukas, užau-
gęs taps ne tik kietu inžinieriumi, 
bet ir aistringu eilėraščių kūrėju. 

Petro posmų rinktinę „Gyveni-
mo grimasos“ pristatė VB Biblio-
grafijos, informacijos ir kraštoty-
ros skyriaus bibliografė Laimutė 
Cibulskienė. Ji priminė P. Miliū-
no mintis apie kūrybą, išsakytas 
knygoje B. Kondrato „Kūrėjų 
pėdsakais Varėnos ir Šalčios kraš-
te“ (Kn.18): 1998 metais baigus 
darbinę karjerą, Petrui atsivėrė 
tartum beorė erdvė. Jis įsitraukė į 
veiklą, kuri buvo artima nuo vai-
kystės. Pradėjo aktyviai eiliuoti, 
taip išliedamas visą savo nerimą, 
neviltį ir skausmą – dingo depresi-
ja, pradėjo gilintis į savo jausmus, 
pojūčius ir pamatė, kad gyvenimas 
nesibaigia, o pereina į kitą, filo-
sofinę fazę. L. Cibulskienė išsakė 
keletą pastebėjimų pačiai knygai 

Tarptautinė poezijos diena 
su nauja poezijos knyga

kaip leidiniui, jo apipavidalinimo 
trūkumams. Penkiuose knygos 
skyriuose išspausdinta virš šimto 
eilėraščių. Toks jau tas mūsų gy-
venimas – dažnai žmogui jis ne 
tik šypsosi, bet ir rodo grimasas. 
Kokios jos pasirodė pačiam Petrui 
Miliūnui? „Gyvenimas susideda 
iš dviejų dalių, pozityvios ir ne-
gatyvios. Į kurią didesnį dėmesį 
kreipsi, tokia bus ir savijauta, to-
dėl siūlau žvelgt į pozityvią pusę. 
Eilėraščiuose ne tik žvilgsnis į 
pasaulį, karų absurdiškumą, šalies 
problemas, patriotinius jausmus, 
svajones. Svarbiausia ir amžina 
tema – meilė. Į ją žvelgiama su 
įgyta patirtimi: čia ir meilė be at-
sako, savanaudiška, kūniška mei-
lė, seksas... O gyvenimo sėkmė 
priklauso nuo pastangų“. Su inži-
nieriui būdingu ritmu, neįmantrio-
mis metaforomis, paprasta minčių 
raiška savo eilėraščius skaitė pats 
Petras.

Poezijos šventę papuošė nuos-
tabių romansų pynė. Sielos stygas 
aksominėmis melodijomis virpino 
Krivilių kultūros centro moterų 
ansamblis, vadovaujamas Virgini-
jos Černiauskienės.

Renata ČesnuleviČienė,
vB skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus bibliotekininkė

Živilė Puidokaitienė

Įžanginė dalis
Varėnos kultūros centro fojė 

visus svečius pasitiko gražiosios 
stiuardesės, tai – Varėnos moks-
leivių kūrybos centro renginių 
organizatorių ir vedėjų būrelio 
„Impro“ (vadovė Irena Čeplikie-
nė) dalyviai. Taip pat skambėjo 
nuostabūs muzikos garsai, ku-
riuos svečiams dovanojo kvar-
tetas „Stoties band“ (vadovas 
Albertas Tiškus). Šio kvarteto 
nariai: Renata Bakulienė, A. Tiš-
kus, Eitaras Kazimieras Krupo-
vičius ir Dominykas Barčiukas.

Visiems susėdus į savo vietas, 
Moksleivių kūrybos centro šokių 
studija „Mikitukas“ pasitiko sve-
čius su šokiu, grybais. Pabaigoje 
šokio pasirodė vedėjai: Vove-
ruška (Gulera Atajeva-Martina-
vičienė) ir Baravykas (Marius 
Galinis), kurie trumpai priminė 
istoriją, kad 2006 m. tuometis 
Lietuvos liaudies kultūros cen-
tras (dabar Lietuvos nacionali-
nis kultūros centras) ir Lietuvos 
mėgėjų teatro sąjunga inicijavo 
respublikinę mėgėjų teatro šventę 
„Tegyvuoja teatras“, kurioje pa-
gerbiami ryškiausi mėgėjų teatro 
kūrėjai – režisieriai, aktoriai, sce-
nografai, kompozitoriai, chore-
ografai, teatro pedagogai. Jiems 
įteikiami Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro ir Lietuvos mėgė-
jų teatro sąjungos diplomai, lau-
reatai pelno „Tegyvuoja teatras“ 
statulėles. Tradiciškai kasmet pa-
vasarį, minint tarptautinę Teatro 
dieną, Lietuvos teatralai susiren-
ka į „Tegyvuoja teatras“ šventę, 
kurioje skelbiama 10 nominacijų, 
teikiami Kazimieros Kymantaitės 
vardo apdovanojimai. Jau praėju-
siose 13-koje švenčių, kurios vyko 
Rokiškyje, Šiauliuose, Telšiuose, 
Tauragėje, Klaipėdoje, Jonavo-
je, Zarasuose, Alytuje, Utenoje, 
Anykščiuose, Priekulėje, Molė-
tuose. Lietuvos mėgėjų teatro kū-
rėjams įteikti 620 diplomai ir 146 
statulėlės!

Varėnoje šventės metu buvo no-
minuoti 75 ryškiausi mėgėjų teatro 
kūrėjai iš 50 spektaklių, 2018 m. 
dalyvavusių XXIV Lietuvos su-
augusiųjų mėgėjų teatrų apžiūro-
je-šventėje „Atspindžiai“, Dainų 
šventės Teatro dienoje „Sau, tau-
tai, žmonijai“. Visiems nominuo-

tiesiems įteikti Lietuvos naciona-
linio kultūros centro ir Lietuvos 
mėgėjų teatro sąjungos diplomai, 
laureatams – „Tegyvuoja teatras“ 
statulėlės.

nominacijos
Pirmoji nominacija „Ryškiau-

sias sezono debiutas“ atiteko Klai-
pėdos žydų bendruomenės teatro 
„Šatil“ spektakliui Asios Kotliar 
„Mamulės“. Režisierius Nerijus 
Gedminas.

Antroji nominacija „Ryškiausia 
moters epizodinio vaidmens atli-
kėja“ įteikta Vilijai Eitunavičienei 
už Endromaitienės (motinos) vai-
dmenį Priekulės kultūros centro 
Ernsto Vicherto teatro spektaklyje 
„Šaktarpis“. Režisierius Donatas 
Savickis

Trečioji nominacija „Ryškiau-
sias vyro epizodinio vaidmens 
atlikėjas“ atiteko Vigantui Už-
miškiui už Daktaro vaidmenį 
Tauragės kultūros centro liaudies 
teatro spektaklyje Aleksandro Fro-
mo-Gužučio „Gudri našlė“. Reži-
sierė Genovaitė Urmonaitė.

Ketvirtoji nominacija „Ryškiau-
sia sezono aktorė“ įteikta Audro-
nei Pajarskienei už Motinos vai-
dmenį Anykščių kultūros centro 
teatro spektaklyje Antano Vienuo-
lio „Prieblandoje“. Režisierius Jo-
nas Buziliauskas.

Penktoji nominacija 
„Ryškiausias sezono ak-
torius“ atiteko Algirdui 
Barčiui už Tėvo Adomo 
vaidmenį Utenos kultūros 
centro „Žaliaduonių“ tea-
tro spektaklyje Jono Šar-
kausko „Už tave to pada-
ryti negaliu“. Režisierius 
Šarūnas Kunickas.

Šeštoji nominacija 
„Ryškiausias aktorių an-
samblis“ įteikta Pasvalio 
kultūros centro Gintaro 
Kutkausko teatro akto-
riams spektaklyje „Dobilė-
lis penkialapis“ pagal Balį 
Sruogą. Režisierė Ramunė 

Uždavinienė.
Septintoji nominacija „Ryš-

kiausia spektaklio scenografija“ 
– Priekulės kultūros centro Ernsto 
Vicherto mėgėjų teatro spekta-
klyje „Šaktarpis“. Scenografijos 
autoriai Donatas Savickis, Vytau-
tas Zapalskis, režisierius Donatas 
Savickis.

Aštuntoji nominacija „Ryškiau-
sia nacionalinės dramaturgijos 
interpretacija“ atiteko Anykščių 
kultūros centro teatro spektakliui - 
Antano Vienuolio „Prieblandoje“. 
Režisierius Jonas Buziliauskas.

Devintoji nomincija „Ryškiau-
sia užsienio dramaturgijos inter-
pretacija“ įteikta Vilniaus jauni-
mo teatro „Arlekinas“ spektakliui 
„Hamletas“ pagal Williamo Sha-
kespeare‘o pjesę. Režisierė Tatja-
na Timko.

Dešimtoji, paskutinė, nominaci-
ja „Už nuopelnus Lietuvos mėgėjų 
teatrui“ atiteko Vytautui Mika-
lauskui – aktoriui, režisieriui.

Perduota vėliava
Po visų nominacijų ir padėkų 

laukė labai svarbus momentas – 
kur iškeliaus „Tegyvuoja teatras“ 
vėliava, kokiame mieste šventė 
vyks 2020 metais? Paaiškėjo, jog 
vėliava keliauja į Pasvalį. Pasvalio 
kultūros centro direktorius Rober-
tas Lavickas, Gintaro Kutkausko 
teatro režisierė Ramunė Uždavi-
nienė ir vaikų ir jaunimo teatro 
„Drama“ režisierė Asta Liukpe-
trienė perėmė vėliavą iš varėniš-
kių.

Šventės metu koncertinėje pro-
gramoje dalyvavo Goda Debe-
siūnaitė, Patricija Mickutė, Milda 
Miknevičiūtė, moksleivių kūrybos 
centro studija „Mikitukas“ bei šo-
kių studija „Dosado“. Visi susi-
rinkusieji negailėjo gražių žodžių 
ir pagyrų šios šventės režisierei 
Irenai Čeplikienei. Jos organizuo-
jamos, režisuojamos šventės vi-
suomet suspindi aukščiausio lygio 
profesionalumu. Varėna tikrai turi 
kuo didžiuotis.

Vita Vadoklytė

Visi susirinkusieji negailėjo gražių žodžių ir pagyrų šios šventės režisierei 
Irenai Čeplikienei (antra iš dešinės)


