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Į Varėną sugrįžo jau
jubiliejinis teatrų festivalis

Atkelta iš 1 p.
Padarytos klaidos

Šį konkursą ir skiriamą premiją 
iniciavęs tuometis kultūros minis-
tras, D. Tamulevičiūtės legendinio 
dešimtuko teatro aktorius Remigi-
jus Vilkaitis pastebėjo, kaip viskas 
seniai buvo pradėta, net ir Dauny-
tės užaugo per šį laiką: „Džiau-
giuosi, kad festivalis peržengė 
scenos ribas. Ačiū bažnyčiai už 
tai. Aš jau pernai sakiau, kad jei-
gu festivalis ir užges, tai bažnyčioj 
jis tikrai tęsis. Daug kartų galvo-
jau per šiuos dešimt metų, kad esu 
padaręs klaidą, kad buvo paskirta 
ta premija geriausio eskizo auto-
riams. Gal nebūtų taip pragma-
tiškai žiūrėję kai kurie dalyviai į 
tuos pinigėlius. Visame pasaulyje 
pinigas yra tikslas, siekiamybė, o 
iš tikrųjų jis yra tik priemonė, tik 
būdas atsiskaityti“. Anot R. Vil-
kaičio, viso to konkurso prasmė 
– kaip čia išsisukus, kad duotų tą 
premiją. Aktorius prisiminė, kiek 
visokiausių istorijų būta per tuos 
dešimt metų: „Pamenu, kai ir iš-
kilios ponios iš Vilniaus važiavo, 
kad būtent kažkam paskirtumėm 
tuos pinigėlius, su dideliu rūpes-
čiu. Ne kad atsirastų koks nors 
iškilus kūrinys, o atvirkščiai. Ir aš 
galvoju, kad čia buvo mano klai-
da“. R. Vilkaitis dėkojo už tai, kad 
šis festivalis pasidarė „viršparti-
nis“, kad jis yra mūsų visų.

Išskirtinį kamerinės muzikos 
koncertą padovanojo ansamblis 
„Regnum Musicale“, kuriame 
groja tarptautinių konkursų laure-
atės seserys Daunytės – šviesaus 
atminimo poeto ir kultūros veikė-
jo Vaidoto Daunio dukros: Joana 
(arfa), Vita Marija (fleita), Ele-
na (violončelė) ir Kotryna Ugnė 
(smuikas) bei jų mama smuikinin-
kė Raimonda Daunienė.

Konkurso laimėtojas
Vėliau šventinis renginys persi-

kėlė į Varėnos kultūros centrą, kur 
buvo apdovanotas 2019 m. Dalios 
Tamulevičiūtės lietuvių autorių 
scenos meno kūrinių konkurso lai-
mėtojas 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.

„Šiame festivalyje atsigręžiame 
ir į jaunuosius kūrėjus, kurių gyve-
nime teatras užima svarbią vietą. 
Jaunosios kartos režisierius Pau-
lius Markevičius – vienas iš jų. Jis 
jau pelnęs geriausio aktoriaus ap-
dovanojimą, taip pat Kultūros mi-
nisterijos Jaunojo kūrėjo premiją, 
ne kartą įvertintas tarptautiniuose 
teatro festivaliuose mūsų šalyje ir 
už jos ribų“, – kalbėjo kultūros vi-
ceministrė G. Žemaitytė.

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 
Evaldas Jaras, teatrologė Ugnė 
Kačkauskaitė, režisierius Algirdas 
Mikutis, aktorė, režisierė Inesa 
Paliulytė, Varėnos rajono savi-
valdybės 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 kla-
sikinę ir šiuolaikinę lietuvių lite-
ratūrą eskizų / ištraukų sukūrimą 
skatinant scenos meno kūrėjų ini-
ciatyvą ir meninę saviraišką, sti-
prinant lietuvių literatūros ir teatro 
tarpusavio ryšius.

Susirinkę vakaro svečiai turė-
jo progą pamatyti Juozo Miltinio 

dramos teatro spektaklį  pagal Va-
silijaus Šukšino apsakymus „Paš-
nekėsiai mėnesėtą naktį“ (rež. Ko-
tryna Siaurusaitytė).

X D. Tamulevičiūtės profesio-
nalių teatrų festivalyje bus gali-
mybė išvysti aštuoniolikos Lietu-
vos geriausių teatrų spektaklius. 
Scenoje puikuosis 20 teatro kūrėjų 
darbų.

Živilė PuidoKaitienė

Rugsėjo 26 d. koncerti-
nėje programoje pasirodė: 
„Mažieji virtuozai“, „Bru-
knelė“, šokių kolektyvas 
„Fantazija“, Moksleivių 
kūrybos centro vokalo stu-
dija, Emilija Eidukevičiūtė. 
Koncertą vainikavo šokių 
kolektyvo „Fantazija“ šo-
kis, o šio kolektyvo vadovė 
Janina Oszustovicz visus 
pakvietė prisijungti prie 
šokėjų ir pamokino šokių 
žingsnelių.

„Skambantis parkas“ 
– Varėnos rajono savi-
valdybės jaunimo reikalų 
koordinatorės Daivos Gri-
gėnės ir Jadvygos Čiurlio-
nytės menų mokyklos direktorės 
Renatos Bakulienės projektas. 
Įgarsinimu rūpinosi Varėnos kul-
tūros centro darbuotojai. Šį kartą 

Parke suskambo
paskutiniai akordai

Visą rugsėjo mėnesį varėniškiai turėjo galimybę 
kiekvieną ketvirtadienį susirinkti į Varėnos miesto 

legendų ir padavimų parką ir naujoje estradoje
pasiklausyti rajono atlikėjų atliekamų kūrinių.
Rugsėjo 26 d., nuskambėjo paskutinieji akordai

renginį vedė Varėnos moksleivių 
centro renginių organizatorių ir 
vedėjų būrelio „Impro“ (vadovė 
Irena Čeplikienė) narės Deimantė 
Žilinskaitė ir Eglė Misiūtė.
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