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Varėnos kultūros centre vyko 
Dalios Tamulevičiūtės teatrų festi-
valio lietuvių autorių scenos meno 
kūrinių konkursas. Laimėtoju iš-
rinktas režisierius Paulius Marke-
vičius (asociacija „Meno ir moks-
lo laboratorija“). Jis pagal Zigmo 
Stankaus romaną „Kaip tampama 
Albinosais“ sukurs interaktyvų 
spektaklį „Albinosai“, kuris bus 
rodomas per kitų metų Dalios Ta-
mulevičiūtės profesionalių teatrų 
festivalio atidarymą.

Spektakliu „Albinosai“ siekia-
ma analizuoti traumines patirtis 
pristatant žmonių, patiriančių 
potrauminius nervų sutrikimus, 
galimybes prisitaikyti prie visuo-
menės, taip pat jos požiūrį į šiuos 
asmenis. Karo situacijos absurdą 
ir beviltiškumą bandoma atskleis-
ti per jauno žmogaus, atsidūrusio 
kare, pavyzdį. Tam pasitelkiami Z. 
Stankaus autobiografiniai roma-
nai „Kaip tampama Albinosais“ 
ir „Miražas“. Juose analizuojama 
lietuvių, tarnavusių TSRS armi-
joje Afganistano kare, patirtis. 
Būsimo spektaklio pavadinimas 
yra nuoroda į visuomenės normų 
neatitinkančius, politinės sistemos 

Paaiškėjo teatrų konkurso laimėtojas

sulaužytus žmones, kurie po trau-
minės karo patirties siekia prisitai-
kyti gyventi socialinėje aplinkoje, 
įsilieti į įprastą gyvenimą.

Režisierius P. Markevičius nuo 
2010 m. dalyvauja įvairiuose tea-
tro meno festivaliuose, kūrybinėse 
dirbtuvėse Lietuvoje ir užsieny-
je, vaidina teatre (spektakliai „12 
gramų į šiaurę“, „Oidipo mitas“, 
„Dieviškoji komedija“ ir kt.) ir 
kine (filmai „Išgyventi vasarą“, 
„Pirtis“, „Kupranugaris“), dėsto 
scenos meną, vadovauja viešajai 
įstaigai „Būties slėpinio produk-
cija“.

P. Markevičius 2019 m. pelnė 
geriausio aktoriaus apdovanoji-
mą už vaidmenį filme „Išgyventi 
vasarą“, pernai apdovanotas Kul-
tūros ministerijos Jaunojo kūrėjo 
premija, nominuotas „Auksiniam 
scenos kryžiui“. Režisierius ne 
kartą įvertintas tarptautiniuose te-
atro festivaliuose mūsų šalyje ir už 
jos ribų.

Šiemet Dalios Tamulevičiūtės 
lietuvių autorių scenos meno kū-
rinių konkursui pateikta dešimt 
darbų. Juos vertino teatro ir kino 
aktorius, režisierius, skaitovas 

Vladas Bagdonas, teatrologė Mil-
da Brukštutė, aktorius, režisierius 
Kirilas Glušajevas, aktorius, reži-
sierius Evaldas Jaras, teatrologė 
Ugnė Kačkauskaitė, režisierius 
Algirdas Mikutis, aktorė, režisierė 
Inesa Paliulytė, Varėnos rajono sa-
vivaldybės Kultūros ir sporto sky-
riaus vedėja Regina Svirskienė ir 
Valstybinio Šiaulių dramos teatro 
literatūrinės dalies vedėja Nomeda 
Šatkauskienė.

Konkurso tikslas – inicijuoti 
scenos meno kūrinių pagal klasiki-
nę ir šiuolaikinę lietuvių literatūrą 
eskizų / ištraukų sukūrimą skati-
nant scenos meno kūrėjų iniciaty-
vą ir meninę saviraišką, stiprinant 
lietuvių literatūros ir teatro tarpu-
savio ryšius.

Tradiciškai konkurso laimėtojas 
bus apdovanotas Dalios Tamulevi-
čiūtės profesionalių teatrų festiva-
lio atidarymo metu, š. m. rugsėjo 
30 d. 17 val. Varėnos kultūros 
centre.

Spektakliui sukurti Kultūros mi-
nisterija skirs iki 20 275 eurų.

Kultūros ministerijos inf.

Šių metų birželio 15 dieną Va-
rėnos kultūros centro mišrus cho-
ras „Harmonija“, vadovaujamas 
Ilonos Zalanskienės (chormeisterė 
Loreta Tiškienė, koncertmeisteris 
Tomas Kizelis), dalyvavo Zarasų 
dainų šventėje „Dainų dainelė“, 
skirtoje J. Naujalio 150-osioms 
gimimo metinėms paminėti. Cho-
rui „Harmonija“ tai jau antra dai-
nų šventė šią vasarą. Birželio 9 d. 
choras dalyvavo Alytaus „Dzūkų 
dainų ir šokių šventėje”, vykusioje 

Choras „Harmonija” dainų šventėse 
nuo Dzūkijos iki Aukštaitijos

Alytaus kultūros ir komunikacijos 
centro amfiteatre.

Zarasų dainų šventė vyko Zara-
sų ežero salos Didžiajame slėny-
je. Jos sumanytojas ir įkvėpėjas 
– profesorius Lionginas Abarius. 
Kompozitorius, dirigentas, nu-
sipelnęs meno veikėjas, apdova-
notas daugybe premijų. Vadovė 
Ilona Zalanskienė gavo asmeninį 
maestro L. Abariaus pakvietimą 
su choru „Harmonija“ dalyvau-
ti šventėje. L. Abariaus žodžiai: 

„Dainorėliai jūs mano, dėl jūsų 
gyvenu, pas jus su daina ateinu. 
Daina – didžioji mano gyvenimo 
meilė“, sujaudino visus. Kai ma-
estro dirigavo „Lietuva brangi“, 
ašaros blizgėjo ir dainininkų, ir 
žiūrovų akyse…Buvome laimingi 
, galėję dalyvauti iškilioje ir įspū-
dingoje šventėje. Mūsų choro va-
dovės Ilonos dirigavimas sulaukė 
stiprių ovacijų ir žymių dirigentų 
puikaus įvertinimo.

Birutė GuiGienė

2019 metų vykęs Lietuvos vai-
kų ir moksleivių – Lietuvių liau-
dies kūrybos atlikėjų – konkursas 
„Tramtatulis“, buvo skirtas tau-
tosakos rinkėjo ir leidėjo Antano 
Juškos 200 metų sukakčiai pami-
nėti. Sėkmingai konkurse pasirodė 
ir tapo diplomante Varėnos „Pa-
sakos“ vaikų lopšelio – darželio 
„Kačiukų“ grupės ugdytinė Ieva 
Pankinaitė, kurią ruošė meninio 
ugdymo mokytoja Vaida Žilins-
kienė. I. Pankinaitė kartu su dviem 

Apdovanoti „Tramtatulio“ 
laureatai

„Tramtatulio“ laureatais – Saule 
Miškinyte bei Mykolu Bakula –
birželio 8 d. Vilkijoje dalyvavo 
laureatų ir diplomantų apdovanoji-
mo šventėje. A. Juškų etninės kul-
tūros muziejaus sode buvo paso-
dinta obelaitė. Berniukai pasodino 
obelaitę, o mergaitės ją palaistė. 
Nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
kūrybinės sėkmės!

Varėnos „Pasakos“
lopšelio-darželio inf.

Virusus, kamuojančius žmogaus 
kūną naikiname tabletėmis ar žolelė-
mis, sąnarių sopulius bandome taisyt 
mankšta ir masažais. O kuo gydo-
me savo sielas? Juk sielos virpesiai 
ir jausmų audros sunkiai įveikiamos 
įprastinėmis medicinos priemonėmis. 
Tam pasitelkiama puiki gydymo prie-
monė . „Biblioterapija – dvi sąvokas 
apimantis žodis. Biblio – knyga, o 
terapija gali būti suvokiama ne tik 
kaip gydymas, bet ir kaip globa, rū-
pinimasis“. Skaitymo gydomasis po-
veikis pastebėtas dar Senovės Egipte. 
Virš faraono Ramzio II kambario su 
knygomis kabėjo iškalbingas užrašas 
„Vaistai sielai“. Ir vėliau gydanti skai-
tymo galia „keliavo“ per žmonijos is-
toriją. Pavyzdžiui, XIX amžiaus anglų 
rašytojas E. Bulwer – Lytton viename 
iš savo kūrinių siūlė panašias įvairių 
negalių „gydymo“ priemones: sergant 
sloga skaitinėti lengvus romanus, ap-
ėmus depresijai – mokslo veikalus, o 
kai „finansai groja romansus“ – svei-
kiausia atsiversti poezijos knygą.

Biblioterapija reiškia dvasinę ir 
psichologinę pagalbą sveikstančiam 
asmeniui, o ji suteikiama pasitelkiant 
skaitymą, pokalbius, rašymo užduotis. 
Tokio „proceso“ metu keliami savęs 
pažinimo klausimai, ieškoma atsaky-
mų ar neatrastų savo galimybių. Šios 
terapijos tikslas – asmenybės vysty-
masis, pasaulio ir savęs suvokimo ska-
tinimas, skaitant konkrečiu atveju tin-
kamus tekstus. Biblioterapijos būdas 
sparčiai populiarėja ir Lietuvoje.2017 

Literatūrinis receptas: 
knyga prakalbina ir gydo!

Varėnos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje (1 
aukšte) veikia spaudinių paroda, skirta išskirtinei gydymo rūšiai – 

biblioterapijai.
m. rudenį Klaipėdoje įkurta Lietuvos 
biblioterapijos asociacija. Pasak jos 
prezidentės, Klaipėdos universiteto 
docentės, gydytojos psichiatrės ir poe-
tės dr. Jūratės Sučylaitės, tinkamai pa-
rinkta ir įdėmiai perskaityta knyga yra 
lyg nauja erdvė, kurioje žmogus gali 
rasti resursų įveikti dvasines krizes.

Jei dar jaučiate sieloje nerimo ba-
cilas, persekioja abejonių virusai – 
Jūsų laukia „Literatūrinė vaistinė“. 
O čia – platus pasirinkimas gydančių 
tekstų: potraukį kolektyviniam turtui   
visam gyvenimui „išmuš“ M. Bulga-
kovo „Šuns širdis“ (šalutinis poveikis 
– gyvūnų, gydytojų, kaimynų baimė); 
kankinamiems chroniško nuobodulio 
padės J. Keruako „Dharmos valkatos“ 
(šalutinis poveikis – itin išauga noras 
keliauti ir apsigyventi miške); ken-
čiantiems nuo meilės trūkumo ar per-
tekliaus išrašomas visą gyvenimą ga-
liojantis receptas – maisto papildas – J. 
Golsvorčio romanas „Forsaitų saga“ 
(šalutinis poveikis – noras važinėtis 
karietomis ir dėvėti puošnias skrybė-
les). Šalutinio poveikio neturintis uni-
versalus preparatas sielai – nesenstanti 
klasika – I. Gončiarovo „Oblomovas“. 
Savo „pacientus“ suras ir daugelis kitų 
knygų, su kuriomis susipažinsite užsu-
kę ( ne tik „laimingomis valandomis“) 
į šią Literatūrinę vaistinę.

VB Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus bibliotekininkė
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