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 Projektą „Dzūkų lobiai” remia

2019 m. rugsėjo 27 d.  

Rugsėjo 30 d. prasideda jubilie-
jinis X D. Tamulevičiūtės profesi-
onalių teatrų festivalis, kuriame 
išvysite aštuoniolikos Lietuvos 
geriausių teatrų spektaklius. Sce-
noje puikuosis 20 teatro kūrėjų 
darbų, kurie lauks Jūsų dėmesio 
ir ovacijų.

Festivalis tradiciškai prasidės 
rugsėjo 30 d. 14 val. Senosios Va-
rėnos Šv. arkangelo Mykolo baž-
nyčioje Šv. mišiomis, o jų metu 
giedos Varėnos kultūros centro 
mišrus choras „Harmonija“ (vad. 
Ilona Zalanskienė). Išskirtinį ka-
merinės muzikos koncertą dovanos 
unikalus ansamblis „Regnum Mu-
sicale“. Šis kolektyvas yra ypatin-
gas tuo, kad jame groja tarptautinių 
konkursų laureatės seserys Dauny-
tės – šviesaus atminimo poeto ir 
kultūros veikėjo Vaidoto Daunio 
dukros: Joana (arfa), Vita Marija 
(fleita), Elena (violončelė) ir Ko-
tryna Ugnė (smuikas) bei jų mama 
smuikininkė Raimonda Daunienė. 

Varėnos kultūros centre 17 val. 
bus apdovanotas 2019 m. D. Tamu-
levičiūtės lietuvių autorių scenos 
meno kūrinių konkurso laimėtojas 
režisierius Paulius Markevičius 
(asociacija „Meno ir mokslo la-
boratorija“) bei pamatysite Juozo 
Miltinio dramos teatro spektaklį  
pagal Vasilijaus Šukšino apsaky-
mus „Pašnekėsiai mėnesėtą naktį“ 
(rež. Kotryna Siaurusaitytė).

Jubiliejinis X Dalios Tamulevičiūtės profesionalių 
teatrų festivalis: tolerancijos rakto paieškos Apdovanotos dar 

dvi „sidabrinės bitutės“
Atkelta iš 1 p.
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koncertas
Renginys prasidėjo šv. Mišio-

mis, kurias aukojo klebonas Pran-
ciškus Čivilis. Vėliau visi susi-
rinkusieji turėjo galimybę išgirsti 
tikrą legendą, vieną žymiausių 
Lietuvos bosų – Vladimirą Pru-
dnikovą. Drauge su juo koncer-
tavo Stephan Loetzke, Robertas 
Beinaras bei Gediminas Kviklys. 
Po įspūdingos koncertinės pro-
gramos buvo paskelbti šių metų 
„Sidabrinės bitės“ laureatai. Juos 
paskelbė Varėnos kultūros ir meno 
tarybos pirmininkas Audrius Sau-
lynas. Šiais metais jais tapo Dzū-
kijos nacionalinio parko ir Čepke-
lių valstybinio gamtinio rezervato 
Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus 
etnografas ir aktyvus Marcinkonių 
kaimo bendruomenės narys Jonas 
Bajoriūnas bei Maksimonių kaime 
gyvenanti ir kurianti žymi meni-
ninkė Rūta Indrašiūtė.

Sveikinimai
Sveikinimo žodį tarė Varėnos 

rajono meras Algis Kašėta. Ra-
jono vadovo nuomone, šiemet 
yra puiki abiejų laureatų dermė: 
„Vienas galbūt aktyvus toje mate-
rialioje erdvėje, savo žodžiu, savo 
šmaikštumu, vaidyba atspindi 
mūsų krašto gerąsias žmonių sa-
vybes. Kita laureatė – kūrėja, kuri 
savo darbuose palieka etnokultū-
ros ženklus, mūsų krašto kūrėjų 
dvasinius ženklus“.

R. Indrašiūtė teigė, kad jai didelė 
garbė būti apdovanotai šiuo išskir-
tiniu ženklu ir palinkėjo, kad tokių 
bitučių atsirastų kuo daugiau, nes 
yra dar daug žmonių, kurie nusi-
pelnė dėmesio ir įvertinimo. Lau-
reatė padėkojo ir Varėnos krašto 
žmonėms, išrinkusiems valdžią, 
kuri neabejinga kultūrai. R. Indar-
šiūtė ypatingai dėkojo savo bro-
liui Džiugui Petraičiui, kuris savo 
rankomis pastatė krosnį, kurioje ji 

su mama Elvyra Petraitiene kepa 
savo keramikos gaminius.

J. Bajoriūnas labiausiai dėkojo 
savo šeimai, kurią jis labai myli 
ir kuri myli jį: „Jie visada kartu su 
manimi, ar bėdon, ar rodon. Ačiū 
Marcinkonių etnografiniam an-
sambliui, su kuriuo gyvenam jau 
30 metų. Žinoma, ačiū visiems, 
kuriems atrodė, kad esu vertas 
šios „Sidabrinės bitės“. Ačiū ačiū 
ačiū“.

Laureatai
R. Indrašiūtė savo talentą ir 

veiklą įprasmina išskirtiniuose, 
išliekamąją vertę turinčiuose kū-
rybos darbuose. Ji yra baigusi 
M.K. Čiurlionio menų mokyklą, 
o gyvena ir kuria netoli Merkinės 
esančiame šiluose pasislėpusiame 
Maksimonių kaime. Čia – tikra 
menininkų Meka. Rūta gyvena 
drauge su mama, žymia menininke 
Elvyra Petraitiene, o šalia esančio-
je sodyboje gyvena ir kuria brolis, 
skulptorius Saulius Indrašius. Ki-
tas brolis, žymus keramikas Džiu-
gas Petraitis, kuria Merkinėje, 
keramikos dirbtuvėse „Vienaragių 
šilas“. 

Jonas Bajoriūnas yra išskirtinai 
aktyvus kultūros puoselėtojas. Jis 
yra organizavęs ir įgyvendinęs 
ne vieną didelį kultūros renginį. 
Vieni žinomiausių – respublikinis 
folkloro festivalis „Subatos va-
karėly“, Advento vakaronės, te-
miniai dainų vakarai. Jis aktyviai 
dalyvauja visuomeninėje kultūri-
nėje veikloje – yra Marcinkonių 
etnografinio ansamblio, Marcin-
konių kaimo teatro, Marcinkonių 
humoro grupės „Spanguolė“ na-
rys. J. Bajoriūnas organizuoja ir 
veda Užgavėnių šventes, romansų 
vakarus, vakarus senjorams ir vie-
nišiems žmonėms, yra ilgametis 
rajoninių ir respublikinių renginių: 
Grybų šventės, „Polkos varžytu-
vių“, Kaimo kapelų varžytuvių“, 
„Dzūkų godų“, Armonikierių var-
žytuvių ir kitų renginių vedantysis.

Besiruošiant Grybų šventei „Va-
rėna gamtos ritmu“ Varėnos kul-
tūros centras sukvietė visus šokti 
vienu širdies ritmu su šokių studija 
„Dosado“ ir kitais skambant Varė-
nos himnui.

Sekmadienį, rugsėjo 22 d. prie 
Varėnos rajono savivaldybės vyko 
pirmoji bendra repeticija. Visi su-
sirinkusieji varėniškiai su šokių 
studijos „Dosado“ vadovu Povi-
lu Lapinsku priešakyje vieningai 
sukosi šokių ritmu pagal neseniai 
sukurtą Varėnos himną. Įspūdingą 
pasirodymą bus galima pamatyti 
Grybų šventės atidarymo metu.

Parengė Ž.P.

Varėniškiai šoko aidint Varėnos himnui
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Organizatorių duomenimis, šok-
ti tautinių šokių atvyko apie 270 
dalyvių iš Panočių, Merkinės, Žili-
nų, Valkininkų, Matuizų, Senosios 
Varėnos ir Varėnos. Dalyviams 

Tautinių šokių ritmu
Penktadienio pavakarę Varėnos Vasario 16-osios gatvėje skambėjo 

lietuvių liaudies dainos ir sukosi šokėjų poros. Nuo pačių mažiausių 
iki vyresnio amžiaus šokėjėlių prisijungė prie akcijos „Visa Lietuva 
šoka“, kuria siekiama per tradicinius šokius vienyti bendruomenes, 

stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą

grojo šaunus muzikantų būrys: 
Violeta Naruševičiūtė (smuikas), 
Petras Akstinas (armonika), Mi-
glė Griežytė (būgnai), Irmantas 
Čepaitis (bosinė gitara) ir Darius 
Bachovas (akordeonas). Iš viso 
dalyviai šoko 10 šokių iš įvairių 

Lietuvos regionų: bendrą visai 
Lietuvai šokį „Pjoviau šieną“, 4 
dzūkiškus šokius („Bitute pilkoji“, 
„Polka dribsiukas“, „Suktinukas“, 
„Oi, berneliai, kur jus dėc“), ratelį 
„Aš pasėjau ąžuolą“ bei 4 skirtin-
gų Lietuvos regionų šokius: „Trys 
mergos pasiuto“ (Suvalkija), „Pa-
duškėlė“ (Klaipėdos kraštas), „Ba-
joriškas“ (Žemaitija), „Su panela 
šoku“ (Aukštaitija).

Varėnos rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Alvy-
das Verbickas visus pasveikino su 
tuo, kad turim galimybę jau penk-
tus metus šokti su visa Lietuva, 
šokti ne scenoje, o ten, kur galim – 
savo nuostabiojoje Vasario 16-os-
ios gatvėje.

Reginio metu buvo įteikti Lie-
tuvos nacionalinio kultūros centro 
raštai visiems koordinatoriams, 
kurie prisidėjo prie Lietuvos na-
cionalinio kultūros centro kartu su 
Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terija trečią kartą skelbto tradici-
nius šokius puoselėjančio Lietuvos 
mokyklų konkurso „Visa mokykla 
šoka 2019“. Skaitytojams primin-
sime, kad Varėnai atiteko pagrin-
dinis prizas ir pirmoji vieta už tai, 
kad buvo suburta daugiausiai mo-
kyklų.
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