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Živilė
Puidokaitienė

Romas Usavičius prisi-
pažino, kad poreikį menui 
jautė nuo pat jaunystės 
todėl paėmęs teptuką jo 
taip niekad ir nebepalei-
do. Priklausomybė kūrybai 
bei eksperimentams laikui 
bėgant tik stiprėjo ir toli 
gražu nežada išblėsti. Meni-
ninkas savo kūrybą vadina 
vintažiniu siurrealizmu, tai 
– langas į jį supantį pasaulį, 
vieta kur yra stalo žaidimai, 
pokalbiai prie užkandžių, 
pasivaikščiojimas žvaigž-
dėtomis miestų gatvėmis ar 
vingiuotais užmiesčio pei-
zažais. Visa tai dabar atrodo 
taip toli...

Apie parodą kalbėjusi 
parodos autoriaus gyvenimo par-
tnerė ir Varėnos kultūros centro 
kino vyr. specialistė kinui ir pa-
rodoms Simona Vidūnaitė teigė, 
kad Romas labai mažai kalba, bet 
tikriausiai tie žmonės, kurie mažai 
kalba – daug daro: „Pats Romas 
sako, kad tapyba yra jausmai. Kaip 
dabar madinga sakyti valdžioje, 
kad reikia mažinti šešėlį, tad nu-
sprendėme darbus ištraukti iš še-
šėlio ir parodyti žmonėms“.

Nors menininkas tapo jau 10 
metų, tačiau Varėnoje atidaryta 
jo personalinė darbų paroda yra 
pirmoji. Anot R. Usavičiaus, kie-
kvienas paveikslas turi savo istori-
ją. Pamažu paveikslai surado savo 
šeimininkus ir tai buvo postūmis 
menininkui eiti toliau, surengti 
parodą.

Sveikinimo žodį tarė Varėnos 
rajono savivaldybės vicemeras 

Tapyba yra jausmai
Praėjusį penktadienį Varėnos kultūros centro par-

odų salėje buvo atidaryta Romo Usavičiaus tapybos 
darbų paroda „IŠ TOLI“

,,Dirbtuvės padės skatinti jauni-
mo kūrybišką bendradarbiavimą.  
Kadangi, gyvename vaizdo kultū-
ros laikais, todėl pasirinkta meno 
sritis – kinas –  puikiai tinkanti 
priemonė kritiškai ir kartu savaran-
kiškai vertinti aplinką, kasdienybę 
ir aktualijas Lietuvoje ir pasaulyje. 
Dirbtuvės padėtų gerinti betarpiš-
ko bendravimo, komunikacinius ir 

Prasidėjo edukacinės filmo kūrimo 
dirbtuvės ,,Mano kadras“

Vasario 11 d. prasidėjo nemokamos edukacinės filmo kūrimo dirb-
tuvės ,,Mano kadras“, kurias organizuoja Rūdiškių kultūros centras. 
Dirbtuvėse dalyvauja Rūdiškių, Varėnos, Lentvario, Onuškio, Elek-
trėnų ir Trakų jaunimas nuo 14 iki 22 metų. Dirbtuvių užsiėmimai 
skirtinguose miestuose ir miesteliuose vyks vieną kartą per savaitę. 

Užsiėmimus ves dirbtuvių idėjos autorius Antanas Gluskinas, ilgame-
tę kino edukacinių dirbtuvių vadovo patirtį turintis režisierius, šiuo 
metu gyvenantis Trakų rajone ir norintis pasidalinti savo sukaupta 

patirtimi su regiono jaunimu.

režisieriumi Danieliumi Koka-
nauskiu, prodiusere Jurga Gluski-
niene, operatore Kristina Serei-
kaite. Visi svečiai, susitiksiantys 
su jaunimu, yra didžiulę patirtį tu-
rintys kino profesionalai, dirbantis 
tiek su Lietuvos kino kūrėjais, tiek 
su užsienio, apdovanoti Lietuvos 
kino apdovanojimais ,,Sidabrinė 
gervė“ bei daugelių kitų tarptauti-
nių kino festivalių prizais.

Dirbtuvių metu sukurti trumpo 
metro vaidybiniai filmai gegužės 
mėnesio pabaigoje bus viešai pri-
statyti kiekvieno projekte dalyvau-
jančio miesto ir miestelio gyven-
tojams mini kino festivalyje. Po 
filmų peržiūrų, dirbtuvių organi-
zatorius Rūdiškių kultūros centras, 

2018 metų Nacionalinę Jono 
Basanavičiaus premiją dviem 
kartu kuriantiems etninės kultū-
ros atstovams už sukauptus lie-
tuvių etninės kultūros šaltinius ir 
jų sklaidą, tradicinės gamtojautos 
raišką kūryboje, Dainavos krašto 
savimonės ugdymą įteikė Minis-
tras Pirmininkas Saulius Skverne-
lis ir kultūros ministras Mindaugas 
Kvietkauskas.

„Ši premija – už tai, kas jungia 
mus visus, už tai, kas grąžina mus 
prie brangių dalykų – šaltinių ir 
jų ištakų, kur gimsta žemės gyvy-
bė. Laureatų kūryboje šita žemės 
gyvybė ir yra mums perteikiama, 
nuoširdžiai už tai dėkoju Hen-
rikui Gudavičiui ir Algimantui 
Černiauskui. Džiaugiuosi, kad jų 
dėka tokia pakilia dvasia galime 
pasitikti Valstybės atkūrimo šven-
tę“, – sveikinamas laureatus sakė 
ministras M. Kvietkauskas.

Bendraautorių H. Gudavičiaus ir 
A. Černiausko meninė, publicisti-
nė, etnokultūrinė ir edukacinė vei-
kla nusipelnė garbingo įvertinimo 
už jų kūrybinio bendradarbiavimo 
laikotarpiu Dzūkijos nacionali-

Pirmoji Nacionalinė J. Basanavičiaus premija 
įteikta rašytojui H. Gudavičiui ir fotomenininkui A. Černiauskui

Rašytojui, gamtininkui, kraštotyrininkui Henrikui Gudavičiui ir fotomenininkui 
Algimantui Černiauskui trečiadienį Kultūros ministerijoje įteikta Nacionalinė 

Jono Basanavičiaus premija.

niame parke per 25-erius metus 
surinktą, užrašytą, nufotografuotą 
ir publikuotą lietuviškosios etni-
nės kultūros istoriniams tyrimams 
vertingą ir reikšmingą medžiagą 
– Dainavo krašto ir jos gyventojų 
unikalumą atskleidžiančias kny-
gas ir leidžiamą Dzūkijos naciona-
linio parko laikraštį „Šalcinis“.

Per pastaruosius penkerius me-
tus buvo išleistos Henriko Gudavi-
čiaus parašytos ir Algimanto Čer-
niausko fotografijomis iliustruotos 
knygos: ,,Klaidžioja kažkas prie 
Krūčiaus“, ,,Gamtmeldžio sodas“, 
,,Laiškai iš kaimo“, ,,Nerūpėjo 
niekur išvažiuoti“, ,,Tarp žemės 
ir dangaus“. Jose atskleidžiamas 
Dainavos krašto gamtos, krašto-
vaizdžio, vietos žmonių ryškūs pa-
veikslai, senųjų kaimų kultūrinio 
ir dvasinio paveldo lobiai.

Nuo 1992 m. rašytojo H. Gu-
davičiaus sumanymu leidžiamas 
ir fotomenininko A. Černiaus-
ko nuotraukomis iliustruojamas 
laikraštis ,,Šalcinis“ atspindi ir 
aiškina Dainavos krašto kalbinės 
kultūros, etikos ir estetikos, pa-
pročių ir tradicijų vertybes. 2017 

m. pasirodė šimtasis šio etnokul-
tūrinės raiškos ir edukologinės 
krypties laikraščio numeris. Foto-
menininkas A. Černiauskas kartu 
su broliu Mindaugu Černiausku 
nuolat rengia savo darbų parodas 
etnokultūrine ar gamtine tematika 
įvairiuose Lietuvos miestuose ir 
užsienio šalyse.

Kultūros ministerijos iniciatyva 
J. Basanavičiaus valstybinę pre-
miją Vyriausybė įsteigė 1992 m., 
2018 metais ji įgijo nacionalinės 
premijos statusą ir kaip tokia šian-
dien buvo įteikta pirmą kartą. Pre-
mija kasmet skiriama už reikšmin-
giausius pastarųjų penkerių metų 
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių 
lietuvių darbus, susijusius su etni-
nės kultūros tradicijų plėtojimu, 
puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėji-
mu, taip pat kūrybinę ir mokslinę 
veiklą etninės kultūros srityje. Pre-
mijos dydis yra 800 bazinių soci-
alinių išmokų. Kai premija skiria-
ma grupei, ji paskirstoma po lygiai 
kiekvienam asmeniui. 

Ramūnas KorsaKas, 
Lietuvos Respublikos

kultūros ministerija

kartu meninius įgūdžius, sudarytų 
sąlygas išbandyti naujus kūrybos 
kelius.“– teigia dirbtuvių vadovas 
Antanas Gluskinas.

Dirbtuvių metu vyks ne tik fil-
mų analizavimas bei kūrimas, bet 
susitikimai su pripažintais Lietu-
vos kino profesionalais. Jaunimas 
susitiks su secanarijų autore ir 
režisiere Egle Vertelyte, montažo 

padedamas kino profesionalų ko-
misijos, apdovanos tris geriausius 
filmus. Savo vieną favoritą išrinks 
ir žiūrovai.

Kryptingai ir nuosekliai organi-
zuojamos dirbtuvės truks keturis 
mėnesius bei supažindints jauni-
mą su filmo kūrimo užkulisiais, 
padės suprasti kino kalbą, išmo-
kys “skaityti” kino kadrų citatas 
ir potekstes, padės suvokti žanrų 
ir stilių skirtumus bei panašumus, 
išmokins interpretuoti kino drama-
turgiją.

Dirbtuvių eigą bei veiklą gali-
ma bus stebėti Rūdiškių kultūros 
centro internetiniame puslapyje – 
www.rudiskiukc.lt  – ir Facebook 

Giedrius Samulevičius, jis pasi-
džiaugė, kad Rudnioje yra kaimy-
nai su parodos autoriumi, taip pat 
ir atsiprašė, jei kartais sudrumsčia 
tylą ir trukdo tapyti. Romą su pir-
mąja paroda sveikino ir menotyri-
ninkė Dalia Šemeškienė-Klepony-
tė. 

Verta prisiminti, kad gamtai 
neabejingi keliautojai Simona ir 
Romas prieš pusantrų metų nužy-
giavo pėsčiomis per Europą 2000 
km, dalyvavo ekspedicijoje „Ene-
loop expedition 2100“ ir laimėjo 
pagrindinį – 21 tūkst. eurų – prizą, 
kurį skyrė Dzūkijos nacionaliniam 
parkui.

Renginio metu koncertavo Va-
rėnos kultūros centro mišrus vo-
kalinis kvartetas (vad. Kęstutis 
Breidokas).

Paroda veiks iki kovo 13 d. 

paskyroje.
Dalyvavimas dirbtuvėse regiono 

jaunimui yra nemokamas. Projek-
tą iš dalies finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba, Trakų rajono savi-
valdybė ir asociacija Latga, o įgy-
vendinti padeda partneriai: Trakų 
kultūros rūmai, Lentvario kultūros 
rūmai, Elektrėnų kultūros centras, 
Varėnos kultūros centras.

P.S. Jei yra norinčių prisijungti 
prie dirbtuvių, rašykite el. laiš-
ką elektroniniu paštu – manoka-
dras2019@gmail.com. Visą vasarį 
dar lauksime norinčių prisidėti 
prie jau esamų dalyvių, vėliau pri-
sijungti galimybės nebebus.


