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Visus 2019-uosius metus Varė-
nos viešoji biblioteka įgyvendina 
Lietuvos kultūros tarybos finan-
suotą projektą 20-oji vaikų po-
etinės kūrybos šventė „Poezijos 
pavasarėlis“, skirtą vaikų poeto 
Anzelmo Matučio kūrybinio pali-
kimo populiarinimui.

Ruošiantis poezijos konkursui 
„Keistuolių teatro“ aktorius Dalius 
Skamarakas ir A. Matučio bičiulė, 
poeto kūrybinio palikimo puose-
lėtoja Birutė Švagždienė lankė-
si Varėnos viešojoje, Merkinės, 
Senosios Varėnos bibliotekose. 
Pasakojo apie A. Matučio gyve-
nimą Drevėje (Pauosupės kaime), 
pristatė knygas, organizavo teatra-
lizuotus skaitymus.

Net ir pasibaigus „Poezijos pa-
vasarėlio“ šventei, rajono vaikai 
turėjo galimybę susitikti su akto-
riumi Daliu Skamaraku, pasiklau-
syti A. Matučio eilėraščių, dainų 
poeto žodžiais, atlikti „Kiškių 
mankštą“ ir žaisti kitus linksmus 
žaidimus, diskutuoti apie kūrybą, 
tėvų ir vaikų santykius, močiutės 

Teatralizuoti Anzelmo Matučio
kūrybos skaitymai

ir senelio gyvenimą, vaiko pasau-
lėjautą, – juk visos šios temos at-
sispindi ir A. Matučio kūryboje. 
Tačiau didžiausia susitikimų dalis 
buvo skirta televizijai. O tiksliau, 
Anzelmo Matučio visą parą vei-
kiančiam „Girios televizoriui“. 
Kokių tik televizijos garso take-
lių ir laidų neišklausyta: „Žinios“, 
„Naujienos“, „Nelaimės“, „Kultū-
ros minutė“, „Sportas“, „Orai“... 
Rubrikoje „Reklama“ skambėjo 
A. Matučio eiliuotos mįslės ir 
minklės, o už teisingus atsakymus 
vaikams įteikti prizai.

Liepos 11 d. teatralizuotos pro-
gramos vyko Varėnos Šv. Arkan-
gelo Mykolo parapijos vaikų die-
nos centre „Svajonė“, rugpjūčio 
23 d. – Varėnos viešojoje bibli-
otekoje, rugpjūčio 28 d. – Žilinų 
bibliotekoje, rugsėjo 16 d. – Pauo-
supės kaime prie A. Matučio Dre-
vės, rugsėjo 28 d. – Varėnos mies-
to parke.

Prieš atvykdami į Pauosupę, 
Varėnos „Ryto“ progimnazijos 
antrokai, vadovaujami mokyto-

jos Rimos Žukienės, peržiūrėjo 
filmuotą medžiagą apie A. Ma-
tutį ir jo namelį Drevę, piešė pie-
šinius ir surengė jų parodą prie 
Drevės. Kūrybingiems antrokams 
B. Švagždienė surengė įspūdingą 
ekskursiją. Į meninio skaitymo 
konkursą, kurį vedė aktorius Da-
lius Skamarakas, miesto parke su-
sirinko nedidelis būrelis vaikų, ne-
pabūgusių stiprios liūties. Vaikai 
pasirinko A. Matučio eilėraščius 
temomis: gamtos peizažai, giria, 
grybai, miško žvėrys ir paukščiai. 
Kiekvienas skaitovas pasirinktą 
eilėraštį kartodavo tiek, kartų, kol 
pavykdavo jį perskaityti raiškiai, 
atskleisti veikėjų charakterį, per-
teikti nuotaikas. Čia pat scenoje 
mokėsi nugalėti scenos baimę, 
atlikdami paprastus (nors ir nelen-
gvus) balso pratimus.

Daiva ARMONIENĖ
Varėnos viešosios bibliotekos 

vyr. bibliotekininkė

Šiandien Varėnos kultūros centro 
kino ir parodų salėje buvo atidaryta Di-
anos Zviedrienės tapybos darbų paroda. 
Dailininkė yra tapytojų plenerų Lietu-
voje ir užsienyje dalyvė, nuolat rengia 
personalines parodas Lietuvoje ir užsie-
nyje. Jos darbai yra pasiekę JAV, Ma-
roką, Tailandą, Pietų Korėją, Japoniją, 
Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Graikiją ir 
kt. Šiais metais dailininkė Lietuvoje su-
rengė jau septynias parodas. Labai džiu-
gu, kad šie paveikslai eksponuojami jau 
ir Varėnoje.

Dianos Zviedrienės paveikslus pri-
statė jos meno vadybininkė Birutė 
Leškauskienė. Pagrindinė šios parodos 
paveikslų dalis buvo sukurta specialiai 
parodai „Trys spalvos“, kuri buvo eks-
ponuota Seimo rūmuose. Diana tapo 
aliejiniai dažais. Šie paveikslai – tai odė 
Lietuvos pievoms, laukams ir žolynams, 
mūsų nepakartojamam gamtos grožiui. 
Dominuojanti žalia paveikslų spalva ru-
denėjant primena šiltas vasaros dienas, 
atostogas ir pačius geriausius jausmus, 
užplūstančius būnant gamtoje.

Pajusti tą nuostabų gamtos grožį mu-
zikos garsais padėjo mūsų šauniosios 
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų 
mokyklos mokinės Viltė Beržanskaitė 
(akordeonas) ir Meida Švedaitė (forte-
pijonas). Mergaitės žiūrovus džiugino 
meistriškai atliekamais muzikiniais 
kūriniais. Sveikinimo žodį tarė Kultū-
ros ir sporto skyriaus patarėja Regina 
Svirskienė. Ji vadybininkei įteikė Varė-
nos r. savivaldybės mero padėką ir prašė 
perduoti dailininkei kuo nuoširdžiausius 
sveikinimus.

Paroda veiks iki spalio 23 d. Kviečia-
me visus apsilankyti ir prisiminti vasa-
ros gamtos grožį.

Irena MAKSELIENĖ
Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Bendrojo skyriaus 
viešųjų ryšių specialistė

Varėnoje atidaryta Dianos Zviedrienės 
tapybos darbų paroda

Živilė PUIDOKAITIENĖ

Paroda
Susirinkusius mokytojus ir 

moksleivius pasveikino gimnazi-
jos direktorė Milda Padegimaitė: 
„Mums šiandien pasisekė, atida-
rome parodą, kurią mums dova-
noja Prancūzų institutas Lietuvoje. 
Manau, kad kiekvienas šią parodą 
priims savaip ir skirtingai. Nuo-
traukose yra užfiksuotos akimir-
kos skirtingose pasaulio vietose. 
Žiūrėdama į nuotraukas aš supra-
tau, kad mes gyvename vienoje 
žemėje, bet mes visi esame skir-
tingi. Šiandien mes sakome, kad 
mokslas yra vertybė, bet šią sąvo-
ką mes suvokiame savaip, pažvel-
gus į nuotraukas suvokiame, kad 
mokymasis kitoje pasaulio pusė-
je turi visai kitą prasmę. Tuomet 
pagalvojam, kodėl kartais tai, kas 
mums ranka yra pasiekiama mūsų 
gimnazistams, mūsų vaikams, 
mes nenoriai imame. Kaip tą patį 
mokslą ir žinias ima šitie vaikai“. 
Anot direktorės, mūsų siekiai yra 
skirtingi, mūsų matymai yra skir-
tingi, net ir mūsų vertybės yra 
skirtingos, tad palinkėjo, kad ši 
paroda kai ką pajudintų kiekvie-
no mūsų širdyse, prote, kiekvieno 
mūsų mintyse. M. Padegimaitė 
padėkojo mokytojai Alvyrai Brūz-
gienei, kurios iniciatyva, bendra-
darbiaujant su Prancūzų institutu, 
į mokyklą atkeliavo paroda.

Varėnos rajono vicemeras Gie-
drius Samulevičius, sveikindamas 
gimnazijos mokytojus su jų diena, 
palinkėjo to, ko ir pats norėtų, kad 
mokiniai gerai mokytųsi ir norė-
tų mokytis, kad mokiniai gerai ir 
tiesiog žmogiškai elgtųsi, kad jie 
būtų žingeidūs ir kad jiems daug 
kas rūpėtų, kad jie norėtų šiltai 
bendrauti.

Parodos atidarymo metu skam-
bėjo muzikiniai kūriniai, kuriuos 
atliko muzikos mokytojas Darius 
Bachovas su moksleive Milda Mi-
knevičiūte.

Vėliau mokytojai keliavo į aktų 
salę, kur jų laukė abiturientų jiems 
paruošta viktorina bei kitokios 
smagios užduotys. Taip abiturien-

„Ąžuolo“ gimnazijoje – 
fotografijų paroda „Mokinystės“
Praėjusį penktadienį Varėnos „Ąžuolo“ gimnazi-

joje buvo atidaryta Anos Tichomirovos fotografijų 
serija „Mokinystės“. Joje atsispindi vaikų gyveni-

mo mokykloje akimirkos, kurias galima santykinai 
įvardinti žodžiais: skaityti, rašyti, skaičiuoti, būti, 

turėti, bausti, piešti ir žaisti

tai įprasmino Tarptautinę mokyto-
jų dieną.

Apie autorę
Ana Tichomirova, vizualiųjų 

menų atstovė, gimė Prancūzijoje, 
rusų šeimoje. Vaikystė ir paau-
glystė praėjo aktyviai sportuojant. 
Ji buvo komandos „Prancūzijos 
dailiojo čiuožimo viltis“ narė. 
Studijavo aktorinį meistriškumą 
Paryžiuje, vėliau 10 metų dirbo 
aktore teatre ir televizijoje. Lon-
done studijavo psichologiją ir reži-
sūrą. Vėliau Italijoje kūrė trumpo 
ir ilgo metro filmus. Susidomėjo 
dokumentiniais filmais ir ypač ta-
patybės tremtyje, priklausomybės 
tam tikai kultūrai, teritorijai tema. 
Tai nuvedė ją į Rusiją, šeimos kil-
mės vietą, kur ji įgyvendino video 
projektą „Inostranka“. Vėliau ji 
grįžo į Paryžių ir tęsė darbą video 
ir meninės fotografijos srityse. 
Šiuo metu gyvena Aukštutinėje 
Normandijoje dirba ir kuria video, 
dokumentinės ir meninės fotogra-
fijos, skaitmeninius medijų pro-
jektus, piešia.

A. Tichomirova sukūrė fotogra-
fijų seriją „Mokinystės“. Fotogra-
fijose atsispindi vaikų gyvenimo 
mokykloje akimirkos, kurias ga-
lima santykinai įvardinti žodžiais: 
skaityti, rašyti, skaičiuoti, būti, 
turėti, bausti, piešti ir žaisti. Me-
nininkė siekė atrasti tai, kas jungia 
vaikus ir jaunuolius, kurie gyvena 
ir mokosi skirtingomis sąlygomis, 
tačiau tuo pat metu patiria pana-
šias patirtis mokykloje. Be to, kas 
vaikus skiria, jų individualybės, 
autorė ieškojo bendrų panašumų: 
energijos, troškimo, motyvacijos, 
savanoriškos ar ne, dažnai nesą-
moningos, mokytis, augti, reali-
zuotis, nepaisant gyvenimo sąly-
gų. Nors ir neįmanoma nematyti 
akivaizdžių skirtumų, fotografei 
nerūpėjo sukurti 2 polių lygina-
mosios sistemos ar akcentuoti 
skirtumų. Vis dėlto panašumai, 
kuriuos menininkė įžvelgė, dar la-
biau pabrėžia, kokie neteisingi yra 
skirtumai.


