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Marcinkoniškiai – ypatingai ta-
lentingi žmonės! Jie ne tik dainuoja 
seniausias dzūkiškas dainas, kepa 
skaniausias grikių babkas, yra patys 
azartiškiausi grybautojai, uogauto-
jai, bet ir talentingi aktoriai. Šiais 
metais Marcinkonių kaimo teatras 
švenčia dvidešimt penkerių metų 
veiklos jubiliejų. Šiuo metu teatre 
vaidina keturiolika artistų, o iš viso 
jame yra vaidinę keturiasdešimt 
du marcinkoniškiai. Per dvidešimt 
penkerius metus penkiolika teatro 
spektaklių pamatė ir jo artistams 
plojo daugybė žmonių įvairiuose 
Lietuvos miestuose. 

Jubiliejų kaimo teatro artistai pa-
minėjo labai skambiai – jie vėl su-
kvietė į tradicinę respublikinę mė-
gėjiškų kaimo teatrų šventę ,,Širšių 
medus“, į kurią suvažiavo ir vieni už 
kitus gražiau vaidino Matuizų teatro 
„Giraitė“, Skapiškio teatro „Stebu-
lė“, Klaipėdos teatro trupės „Palė-
pė“ artistai. Matuiziškiai suvaidino 
„Yra mumyse pasaulio galės“ pagal 
Vydūną, „Stebulės“ artistai vaidino 
Čyplio–Vyjūno pjesę „Bobutės su-
sipyko“, o klaipėdiečiai – spektaklį 
„Amatą mokėk – išsigelbėsi“. Geru 
humoro viesulu festivalį baigė Vi-
dos Bladykaitės pjesę „Ženteliai“, 
kurią režisavo Rimutė Avižinienė, 
suvaidinęs Marcinkonių jaunimo 
klubas „Spiečius“. Šiuo spektakliu 
Marcinkonių kaimo teatras prieš 
ketvirtį amžiaus pradėjo savo kūry-
binę veiklą.

,,Mes irgi artistai“, – didžiuojasi 
marcinkoniškiai. O kaipgi kitaip?! 
Šiame festivalyje jaunieji artistai 
įrodė, kad iš marcinkoniškių yra 
ko pasimokyt ir profesionalams. 
Nes talentus – jaunus ir vyresnius 
– meistriškai suranda ir ugdo kū-
rybine energija sproginėjanti teatro 
vadovė Rimutė Avižinienė.

Marcinkonių teatrą pasveikino 
gausus būrys festivalio dalyvių.  
Varėnos rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Giedrius Samulevi-
čius sakė: „Koks turi būti garsus 

Suviliojo širšių medus
Marcinkonių kaimo teatras veiklos 25–metį pažymėjo respublikine teatrų 

švente „Širšių medus“

kaimas, kad turėtų savo teatrą?! 
Penkiolika pastatytų spektaklių  yra 
kūrybiškų asmenybių, kaip Rimutė 
Avižinienė ir Natalija Čaplikienė,  
puikaus darbo rezultatas. Tai ir gra-
žus pavyzdys, kaip kaimo žmonės 
sugeba laisvalaikį leisti kartu. Lin-
kiu jums kūrybinės sėkmės ir dar 
daug spektaklių“. 

Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Vilma Miš-
kinienė perskaitė ir įteikė įrėmintą 
mero Algio Kašėtos sveikinimą: 
„Jau dvidešimt penkerius metus 
Marcinkonyse šviečia ryški  teatro 
šviesa. Džiaugiamės jūsų reikšmin-
ga veiklos sukaktimi, vertiname 
jūsų profesionalumą, atsidavimą 
teatrui ir didžiuojamės jūsų darbais, 
garsinančius Varėnos kraštą. Jubi-
liejaus proga linkime naujų kūry-
binių iššūkių ir tikėjimo savo darbo 
prasme“.

Esami ir buvę teatro artistai ap-
dovanoti atminimo dovanėlėmis bei 
vardiniais teatro puodeliais. Juos 
sveikinusi Varėnos kultūros centro 
direktoriaus pavaduotoja Miglita 
Kašėtienė pažymėjo, kad Marcin-
konių teatras yra Varėnos rajono pa-
sididžiavimas.  Gražių žodžių jiems 
negailėjo ir Marcinkonių seniūnijos 
seniūnas Vilius Petraška bei gausus 
būrys šio teatro kūrybos mylėtojų.

Tradicija tapusio festivalio „Šir-

šių medus“ Marcinkonyse sumany-
toja – Marcinkonių kultūros centro 
direktorė Rimutė Avižinienė. Pasak 
jos, idėja mėgėjiškų kaimo teatrų 
pasirodymus rengti Marcinkonyse 
atsirado tada, kai su jos vadovau-
jamu Marcinkonių kaimo teatru 
pradėjo dažniau lankytis įvairiuose 
renginiuose. Tuomet pagalvojo, kad 
ir marcinkoniškiams verta būtų iš-
vysti geriausių kaimo teatrų pasiro-
dymus. Pavadinimą šiam renginiui 
irgi sugalvojo netradicinį. „Širšių 
medus“ – senovinis patiekalas, kurį 
marcinkoniškiai, būdami nelabai 
turtingi, bet ganėtinai išradingi, ga-
mindavo iš cukraus, miltų ir pieno 
su grietinėle. Jį gamindavo šven-
tėms arba laukdami svečių. Niekur 
kitur, tik Marcinkonių apylinkėse, 
jo buvo galima paragauti.

Marcinkoniškiai gali didžiuotis, 
kad jų kaimo teatras yra vertinamas 
ir kviečiamas į įvairias respubliki-
nes ir rajono šventes. Teatras pelnė 
ne vieną įvertinimą ir apdovanoji-
mą.

Kaimo teatrų šventėse ,,Širšių 
medus“, vykstančiose kas dveji me-
tai, kviečiami ir dalyvauja geriausi 
Lietuvos mėgėjiški kaimo teatrai. 
Po teatrų pasirodymų vyko smagi 
vakaronė, kurioje buvo galima pa-
ragauti ir tikro širšių medaus, ir kitų 
dzūkiškų skanėstų.

Ramunė gimė Krivilių kaime, 
baigusi Panočių vidurinę moky-
klą, vienerius metus dirbo Kabelių 
pagrindinėje 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 pro-
jektų vadove. Laisvalaikiu orga-
nizuoja renginius, kuria trumpas 
apybraižas, poeziją. Nuo studijų 
laikų kolekcionuoja atvirukus 
(500 atvirukų kolekcija), mėgsta 
keliauti, aktyviai dalyvauja Krivi-
lių bendruomenės gyvenime. Ra-
munės gyvenimo credo: šypsokis 
Gyvenimui ir Gyvenimas būtinai 
nusišypsos Tau.

Parodos autorė dažnai prisimena 
Astridos Lindgren mintį „Žmo-
nės būtų laimingesni, gavę lėlių 
ir pasakų knygelių“. „Kiekviena 
mergaitė, vos gimusi, jaučiasi tar-
si būtų lėlė savo tėvams, artimie-
siems, vėliau mylimajam. Nuo pat 
kūdikystės ją nuolat supa lėlės – 
gražios, išpuoštomis suknelėmis, 
gražiomis šukuosenomis, skvar-
biu žvilgsniu. Vaikystėje turėjau 
labai gražią lėlę, kurią pavadinau 
Audrone. Ją man dovanų iš Bulga-
rijos parvežė krikšto mama Milda. 
Labai ją mylėjau, siuvau drabužė-
lius, kaime, kuriame augau, tokių 
lėlių neturėjome. Vėliau labai mė-
gau karpyti popierines lėles“, – pa-
sakojo renginio herojė. 

Ramunės porcelianinių lėlių 
kolekcijai per dešimt metų. Kartą 
užėjusi į šalia darbo esančią par-
duotuvėlę, nusipirko lėlę, kurią 
sumanė kaip interjero detalę ir pa-
vadino pirmosios savo lėlės vardu 
Audronė. Po Audronės lentynos 
pildėsi naujomis lėlėmis, jų jau 
– 124. Nemažai lėlių parsivežė iš 
kelionių po užsienį, dalį padova-
nojo draugai, net 60 proc. kolek-
cijos sudaro lėlės iš Domininkonų 
gatvės parduotuvėlės. Kiekvienas 
eksponatas turi savo istoriją, savo 
mažąjį pasaulėlį, vardus – kara-
lienė Margo, Liudvika, Ilona, Ra-

Lėlių paroda tėviškėje
Birželio 28 d. Krivilių bibliotekoje atidaryta krivi-

liškės Ramunės Lovčytės - Vrubliauskienės antroji 
porcelianinių lėlių paroda „Audronė“

munė, Jonukas ir Grytutė, Adriana 
ir kt. „Turiu lėlių, kurios vizua-
liai man panašios į man brangius 
žmones – artimos draugės dukrą 
Deimantę, dukterėčias Eglę ir Pa-
triciją“, – pasakojo kolekcijos sa-
vininkė ir pridūrė, kad dažniausiai 
lėles pavadina jas padovanojusių 
vardu. Ramunė mėgsta Levo Tols-
tojaus kūrybą, todėl atsirado Ana 
Karenina, Nataša Rostova, Napo-
leono mylimoji Žozefina.

Kolekcija reikalauja meilės, rū-
pesčio ir priežiūros. „Šiais metais 
mano vyras, jau neapsikentęs iš vi-
sur lendančių lėlių, lipančių ant jo 
vinilinių plokštelių, inicijavo spe-
cialiai joms skirtų baldų gamybą. 
Dabar mūsų 46 kvadratinių metrų 
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. 

Parodos atidaryme dalyvavo 
Vydenių seniūnė Genė Ramaškie-
nė, buvusios Ramunės mokytojos, 
Krivilių bendruomenė, visi nuo-
širdžiai ir gražiai sveikino paro-
dos autorę. O Krivilių ansamblio 
moterys pasveikino daina „Išaušo 
vasarėlė“ ir sudainavo Ramunės 
mėgstamą dainą „Ūžia vėjas“. 
Ateityje Ramunė svajoja atidaryti 
lėlių muziejų, to mes jai ir palin-
kėjome, kad svajonė išsipildytų ir 
pakviestų kriviliškius. Tuo pačiu 
Ramunei dėkojame ir už padova-
notas knygas Krivilių bibliotekos 
skaitytojams.

Parodai Ramunė atvežė 42 lė-
les, tai tik maža dalis iš jos lėlių 
kolekcijos. Lėlę vardu „Meri“ pa-
dovanojo Krivilių bibliotekai. Par-
oda Krivilių bibliotekoje veiks iki 
rugpjūčio 9 dienos. Maloniai visi 
laukiami.
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