
 „Dzūkų lobiai”4 psl.

 Projektą „Dzūkų lobiai” remia

2019 m. birželio 7 d.  

Ramunė gimė Krivilių kaime, 
baigusi Panočių vidurinę mokyklą, 
vienerius metus dirbo Kabelių pa-
grindinėje mokykloje prancūzų ir 
rusų kalbų mokytoja. 1996–2002 
metais studijavo Vilniaus pedago-
giniame universitete. Yra prancū-
zų filologijos magistrė. Šiuo metu 
gyvena Vilniuje. 18 metų dirba 
Prancūzijos ambasados Prancūzų 
instituto Kultūros skyriuje projektų 
vadove. Laisvalaikiu organizuoja 
renginius, kuria trumpas apybrai-
žas, poeziją. Nuo studijų laikų ko-
lekcionuoja atvirkus (500 atvirukų 
kolekcija), mėgsta keliauti, akty-
viai dalyvauja savo krašto gyve-
nime. Gyvenimo credo: šypsokis 
Gyvenimui, ir Gyvenimas būtinai 
nusišypsos Tau.

Ramunė dažnai prisimena Astri-
dos Lindgren mintį „Žmonės būtų 
laimingesni, gavę lėlių ir pasakų 
knygelių“. „Kiekviena mergaitė, 
vos gimusi, jaučiasi tarsi būtų lėlė 
savo tėvams, artimiesiems, vėliau 
mylimajam. Nuo pat kūdikystės 
ją nuolat supa lėlės – gražios, iš-
puoštomis suknelėmis, gražiomis 
šukuosenomis, skvarbiu žvilgsniu. 
Vaikystėje turėjau labai gražią lėlę, 
kurią pavadinau Audrone. Ją man 
dovanų iš Bulgarijos parvežė krikš-
to mama Milda. Aš ją labai mylė-
jau, kaime, kuriame augau, tokių 
lėlių mes neturėjome, siuvau dra-
bužius, pavadinau Audronės vardu, 
tiesa, neprisimenu, kodėl“. Vėliau 
labai mėgau karpyti popierines lė-
les“, – pasakojo renginio herojė. 
„Suaugus su lėlėmis jau nebežai-
džiama, bet lėlė vis dar atspindi 
tą socialinį santykį, kurį jai priski-
riame vaikystėje. Todėl lėlė tampa 
kolekcijos dalimi, brangiu daiktu, 
simbolizuojančiu žmogų, iš vai-
kystės ateinančius prisiminimus“.

Ramunės porcelianinių lėlių 
kolekcijai per dešimt metų. Kartą 
užėjusi į šalia darbo esančią par-
duotuvėlę, nusipirko lėlę, kurią su-
manė kaip interjero detalę ir kurią 
pavadino pirmosios savo lėlės var-
du Audronė. Po Audronės lentynos 
pildėsi naujomis lėlėmis, jų jau – 
124. Nemažai lėlių parsivežė iš ke-
lionių po užsienį, dalį padovanojo 
draugai, net 60 proc. kolekcijos su-
daro lėlės iš Domininkonų gatvės 
parduotuvėlės. „Turėčiau nulenk-
ti galvą prieš darbuotojas, kurios 
man minėtoje parduotuvėlėje esan-
čias lėlės atidėdavo, rezervuodavo, 
paskambindavo tik gavusios naują 
kolekciją“, – džiaugėsi R. Lovčy-
tė-Vrubliauskienė. Kiekvienas eks-
ponatas turi savo istoriją, savo ma-
žąjį pasaulėlį, vardus – karalienė 
Margo, Liudvika, Ilona, Ramunė, 
Jonukas ir Grytutė, Adriana ir kt. 
„Turiu lėlių, kurios vizualiai man 

Paroda, pavadinta
Audronės vardu

Gegužės 31 d. Varėnos viešojoje bibliotekoje
atidaryta kraštietės Ramunės Lovčytės-

Vrubliauskienės pirmoji porcelianinių lėlių paroda 
„Audronė“.

panašios į man brangius žmones 
– artimos draugės dukrą Deiman-
tę, dukterėčias Eglę ir Patriciją“, 
– pasakojo kolekcijos savininkė ir 
pridūrė, kad dažniausiai lėles pa-
vadina jas padovanojusių vardu. 
Ramunė mėgsta Levo Tolstojaus 
kūrybą, todėl atsirado Ana Kare-
nina, Nataša Rostova, Napoleono 
mylimoji Žozefina.

Kolekcija reikalauja meilės ir rū-
pesčio, nemenkos priežiūros. „Šiais 
metais mano vyras, jau neapsiken-
tęs iš visur lendančių lėlių, lipančių 
ant jo vinilinių plokštelių, inicijavo 
specialiai joms skirtų baldų gamy-
bą. Dabar mūsų 46 kvadratinių me-
trų bute visa siena yra skirta mano 
kolekcijai. Ten jos saugomos po 
stiklu, yra specialus apšvietimas. 
Tačiau to negana. Bent kartą per 
metus tenka lėles kruopščiai išva-
lyti, išskalbti drabužėlius, išlygin-
ti, sutvarkyti plaukus“, – pasakojo 
parodos savininkė.

Ši paroda iš Varėnos bibliotekos 
keliaus į gimtuosius Krivilius, įvai-
rius Lietuvos miestus,

ateityje Ramunė svajoja atida-
ryti lėlių muziejų: „Nepaisant to, 
kad šiais laikais net ir provincijo-
je gyvenančius žmones sunku kuo 
nors nustebinti, jie patys daug kuo 
užsiima ir domisi, tai man atrodo 
prasminga“.

Į parodos atidarymą atvyko Va-
rėnos rajono savivaldybės meras 
Algis Kašėta, kuris su lėlių savinin-
ke susipažino prieš porą mėnesių 
„Kino pavasaryje“, o Ramunė jam 
paliko šilto, draugiško, džiaugs-
mingo žmogaus įspūdį. Meras pri-
sipažino, kad saugo dukters žaislus, 
kurie galbūt po dvidešimties metų 
taps vertingi, suteiks informacijos 
apie praėjusį laikotarpį. Draugiška 
Krivilių kaimo bendruomenė ne-
gailėjo gražių žodžių ir dainų Ra-
munei, žavėjosi paroda. Juk pirma-
sis seniausias žinomas žaislas yra 
lėlė, surasta Egipte. Lėlės visose 
pasaulio kultūrose būdavo kuria-
mos kaip meno kūriniai. Įvairiausių 
dydžių, formų, įkūnijančios vis kitą 
laikmetį ar personažą. Jos atneša 
žaismingumo, jaukumo ir šilumos 
į namus, leidžia pasijusti elegantiš-
koj gyvenimo pasakoj.

Mėgstamiausias žaisliukas, ly-
dintis nuo vaikystės, turi galių 
išsklaidyti neigiamą energiją, pa-
žadindamas ne tik gerus prisimi-
nimus, bet ir skleisdamas pačią ti-
kriausią apsauginę galią.

Paroda Varėnos viešojoje biblio-
tekoje veiks iki liepos 1 dienos.

Daiva Armonienė
Varėnos viešosios bibliotekos 

metodininkė

Konferenciją iškilmingai atidarė 
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės Fol-
klorinio dainavimo skyriaus moks-
leiviai bei jų mokytoja Ineta Medu-
neckytė-Tamošiūnienė, atidarymo 
žodį tarė Varėnos rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja Stasė 
Bingelienė bei mokyklos direktorė 
Renata Bakulienė.

Konferencijoje pranešimus skaitė 
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čep-
kelių valstybinio gamtinio rezerva-
to specialistės Lina Černiauskienė, 
Virginija Pugačiauskienė ir Laima 
Saviščevienė, pristačiusios temas 
apie žvakių liejimo, sodų rišimo 
tradicijų perdavimą, vaikų edukaci-
nes stovyklas bei užsiėmimus ir jų 
svarbą.  

Judita Korsakienė – viena iš „Vi-
kingų kaimo“ sumanytojų ir įkūrėjų, 
konferencijoje papasakojo apie vyk-
domas edukacines veiklas. „Vikingų 
kaimas“ yra interaktyvus patyri-
minis muziejus po atviru dangumi 
(Družai, Širvintų r.). Šio muziejaus 
įkūrėjai jau septynerius metus veda 
vaikams edukacijas per gyvosios is-
torijos pasakojimus. Vikingų kaime 
visos edukacijos organizuojamos 
patyriminiu principu, orientuotu į 
kiekvieno dalyvio pojūčius. Įtaigūs 
žaidimai, senovės buities, maisto 
ruošimas ir ragavimas, padeda per 
potyrius pažinti mūsų istoriją.

Renata Žiūkienė – rinktinių juostų 
audėja, amatininkė, tradicinių ama-
tų meistrė, edukologijos magistrė iš 
Alytaus rajono, Punios, konferenci-
joje aptarė juostos reikšmę žmogaus 
gyvenime dabar ir anksčiau, audimo 
technikas, juostų rūšis, papročius, 
tikėjimus. 

Etninės kultūros konferencija
Gegužės mėn. praūžė Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos organizuota 

Respublikinė etninės kultūros konferencija „Etninė kultūra: praeitis, dabartis, 
ateitis“. Konferencijoje pranešimus skaitė žymūs etninės kultūros specialistai ir 

praktikai bei amatininkai iš visos Lietuvos.

Rita Černiauskienė – filologijos 
magistrė, lietuvių kalbos ir literatū-
ros mokytoja-metodininkė, Merki-
nės Vinco Krėvės gimnazijos moky-
toja, Merkinės jaunimo etnokultūros 
klubo „Kukumbalis“ vadovė kalbėjo 
apie ritualo svarbą jaunimui šven-
čiant kalendorines šventes.  

Etnologė, viešosios įstaigos 
„Ugnis ir kaukė“ vadovė, didžiųjų 
lygiadienio švenčių sumanytoja ir 
organizatorė Eglė Valentė konferen-
cijoje pristatė temą „Liaudies dainos 
ir reginio sąveika šiuolaikinės šven-
tės kontekste“, dalijosi patirtimi apie 
renginio organizavimą, muzikos ir 
reginio svarbą bei reikšmę žiūrovui.

Lijana Šarkaitė-Viluma – etno-
muzikologė, folkloro ansamblio 
„Laukis“ vadovė, Vilniaus „Genio“ 
progimnazijos etnokultūros moky-
toja, LMTA, LLTI ir VU Etnologi-
jos studijų doktorantė pristatė temą 
„Kūrybiškumas pamokoje: poreikis, 
iššūkiai ir galimybės“. Mokytoja da-
lijosi įtraukiančiais, įdomiais moky-
mo metodais.

Aistė Bružaitė – docentė, meno 
daktarė, LMTA Liaudies instrumen-
tų katedros vedėja, Vilniaus Balio 
Dvariono DMM mokytoja-eksper-
tė, Liaudies instrumentų metodinės 
grupės vedėja konferencijoje skaitė 
pranešimą „Koncertinių kanklių vai-
dmenys šiandienos profesionaliojo-
je kultūroje“.   

Žemyna Trinkūnaitė – kompozi-
torė bei atlikėja kalbėjo apie devy-
nstyges kankles – pristatė atradimus 
ir galimybes groti bei kurti šiuo liau-

dies instrumentu.  
Agota Zdanavičiūtė konferenci-

joje vedė praktinį užsiėmimą „Kan-
klių ratas – meditacinė kankliavimo 
patirtis“. Abi tradicinių kanklių 
žinovės kvietė į vasarą vyksiančią 
Kankliavimo stovyklą.

Austėja Agnietė Čepulienė api-
bendrino liaudies dainų ir instru-
mentų poveikį pranešime „Etnote-
rapija – etninė kultūra psichologo 
praktikoje“.

Etninės kultūros konferencijoje 
buvo apžvelgtos mūsų laikus sie-
kiančios bei nykstančios tradicijos, 
etninės kultūros mokymo svarba bei 
metodai, etninės kultūros renginių, 
reginio ir liaudies dainos, muzikos 
reikšmė šiuolaikiniam žmogui. Ti-
kime, kad konferencijoje nagrinė-
tos temos ir įžvalgos bus naudingos 
konferencijos klausytojams – moky-
tojams, kultūros sričių specialistams 
bei praktikams.  

Dėkojame pranešėjams už tokia 
įdomias temas. Taip pat dėkojame 
konferencijos rėmėjams – Varėnos 
švietimo centui, Varėnos švietimo 
centro Turizmo skyriui, UAB „Va-
rėnos pienelis“, kavinei „Draugai“.
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