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Nors kai kas skeptiškai reagavo 
į idėją, kad Varėnoje galėtų būti 
profesionalių teatrų festivalis, ta-
čiau, pesimistų nusivylimui, jis 
įvyko, sėkmingai plėtėsi ir šįmet 
jau švenčia dešimtmetį. Šiek tiek 
vėliau kone patyčių klausimas: 
,,Varėnoje Nekrošius? Jūs juo-
kaujate?“ 

-Taip! – dabar galima atsakyti. – 
Teatro magu ir genijumi laikomas 
Eimuntas Nekrošius tikrai Va-rė-
noje. Ir dargi ne vieną kartą! 

2017 m. aplodismentai nu-
skambėjo spektakliui pagal Franco 
Kafkos apsakymą ,,Bado meis-
tras“, o šiųmetį jo režisuotą ,,Jobo 
knyga“ su pagrindinio vaidmens 
atlikėju Remigijumi Vilkaičiu kai 
kas vadina apskritai Varėnos festi-
valio viršūne. (Festivalio geriausių-
jų nominacijas pelnė ir Remigijus 
Vilkaitis, ir Eimuntas Nekrošius.) 
Tai sudėtingas spektaklis. Turbūt 
ne vienam žiūrovui dar reikėtų pa-
matyti, gal net ir porą kartų, kad ga-
lėtų išsiaiškinti esmę emocijų, filo-
sofinės minties, religinių klausimų 
gausoje. Spektaklio pagava tokia 
stipri, kad žiūrovas viską priima, 
nesvarstydamas, jog gali būti ki-
taip. ,,Nekrošiaus teatras žavi raiš-
kos kūrybiniais sumanymais. Tai 
formos teatras, meta-forų ir simbo-
lių teatras. Tai ir yra kūrybiškumo 
pagrindas. Jeigu minimali forma, 
atsiranda pavojus sekliau perteikti 
turinį. Spektaklyje ,,Jobo knyga“ ir 
turinys, ir forma yra aukščiausiame 
darnos taške“, – teigia vienu akty-
viausių Varėnos festivalio žiūrovų 
pripažintas Gintaras Augustinavi-
čius. 

Nedrįstu tvirtinti ar paneig-
ti tą nuomonę. Straipsnio tikslas 
− apžvelgti ryškiausius festivalio 
dešimtmečio susitikimus, stab-
telėti prie iškiliausių kūrėjų ir jų 
darbų, nors puikiai žinau, kad tai 
rizikingas žingsnis, nes kiekvieno 
žiūrovo supratimas, išmanymas 
skirtingi. Be to, kiekvienas spekta-
klis – tai informacijos srautas, emo-
cijų antplūdis, medžiaga sudėtingų 
moralinių kolizijų apmąstymams. 
Ir − ieškojimas savęs tame kon-
tekste, pastangos tvarkyti žinias ir 
susitvarkyti tiek pozityvią, tiek ne-
gatyvią patirtį. O tas bangavimas 
sukeltas ne keleto spektaklių, ne 
vieno mėnesio, o dešimties festiva-
lio metų... Juolab kad per šį laiko-
tarpį buvo galimybė pamatyti apie 
1060 vaidmenų, 193 spektaklius, iš 
kurių 29 skirti vaikams. Vadinasi, 
tų susitikimų buvo labai įvairių: 
įsimintinų, įspūdingų ir paviršuti-
niškų, tuojau pat užmirštamų. Taigi 
kūrėjo, autoriaus išgyvenamas pa-
sitenkinimas (arba ne) savo veiklos 
rezultatu – dar ne viskas. Turbūt 
svarbesnė žinia, kaip priima var-
totojas, kokia jo nuomonė, kokia 
menininko vieta teatrinio judėjimo 
žemėlapyje.  

Varėnos festivalis vienu aspek-
tu yra greta pasaulinių teatro scenų 
– varėniškiai gėrėjosi pastatymais, 

Dešimtmečio susitikimai
kurie žinomi toli už Lietuvos sienų. 
Oskaro Koršunovo ,,<...> spek-
takliai pažymėti beveik visuose 
pasaulio teatro festivaliuose. Jis 
aukščiausiai vertinamas žymiau-
siame iš jų – Avinjono festivalyje 
Prancūzijoje (čia pasirodė net 9 
kartus, kaip joks kitas teatras). Jo 
meno įtaka jaučiama visame pasau-
lyje – tiek Europoje, tiek Azijoje, 
tiek Amerikoje. Neįtikėtina tokiai 
mažai tautai, tokiai valstybei“, − 
teigia Donatas Katkus.(,,Bekultūrė 
Lietuva“, LRT, 2019) Proga prisi-
minti Japonijos olimpiadą, kur O. 
Koršunovo spektaklis apie Romeo 
ir Džiuljetą rodytas aštuonis kartus. 

Lygiai taip neįtikėtina tokiame 
mažame miestelyje gėrėtis O. Kor-
šunovo teatro menu, ir vėlgi − ne 
vienąsyk. Žiūrovai buvo nudžiu-
ginti išskirtiniais pastatymais: A. 
Čechovo ,,Žuvėdra“, spektakliais 
M. Gorkio ,,Dugne“, ,,Šokis Del-
hi“ pagal I. Vyrypajevo pjesę, mo-
nospektakliais: ,,Paskutinė Krepo 
juosta“ pagal šio pavadinimo airių 
dramaturgo S. Becketo pjesę – pas-
tarasis kūrinys aktoriaus J. Budrai-
čio suvaidintas Gruzijoje, Ispanijo-
je, Italijoje, Kroatijoje, Ukrainoje ir 
kt., taip pat pagal N. Gogolio ap-
sakymą ,,Pamišėlio užrašai“ sukur-
tas ,,Pamišėlis“, kuriame vaidmenį 
atliko Eimantas Pakalka. ,,Pamiš-
ėlį“ stebėjo Prancūzijos (Avinjono 
festivalyje), Ukrainos, Katalonijos, 
Rusijos ir kt. publika. Tai ne tik 
malonumas pamatyti O. Koršuno-
vo ypatingą meninę raišką, bet ir 
svarbi informacija, orientacija  apie 
Lietuvos ir pasaulio teatrinio meno 
santykį bei lygį. 

Pasauliniame teatro kontekste 
ne mažiau žinoma ir Birutė Mar, 
aktorė, monodramų kūrėja. Ji greti-
nama su Oskaru Koršunovu. Su šia 
menininke žiūrovai susitiko spek-
takliuose ,,Unė“, ,,Jis ir Ji“, ,,Dos-
tojevskio angelai“, ,,Lietuviškoji 
Nora“, ,,Buda palėpėje“. Gintaras 
Augustinavičius sako, kad ,,Buda 
palėpėje“ neabejotinai vienas ge-
riausių Birutės Mar spektaklių per 
visą jos karjerą. Preciziškai, japo-
niška maniera atliktas veikalas pa-
sakoja skaudžią tautos istoriją per 
eilinių mergaičių ir moterų patirtį, 
per japonų tradicijas ir tautines as-
piracijas. Spektaklyje nepaprastai 
stipri žodžio, vaidybos, garso ir 
scenografijos vienovė, ypatingas 
aktorės plastiškumas, muzikalumas 
ir balso technika tiesiog sulydoma 
su puikiai asistuojančiu įgarsintoju. 
Išgaunamas stulbinantis rezulta-
tas: literatūrinis istorinis spektaklis 
tampa jausmų ir patirties dvasiniu 
įvykiu ir minimalios estetikos ge-
riausiu pavyzdžiu teatre“.   

Monodrama nėra tik Birutės 
Mar teatrinės veiklos pagrindinis 
būdas. Taip pasikalbėti ir susikal-
bėti su žiūrovu išbandė ne vienas 
aktorius. Varėnos festivalio publi-
ka turėjo galimybę stebėti tokio sti-
liaus pastatymus, kuriuose visa kū-
rinio ,,našta“ tenka teatro solistui. 

,,Monospektaklių veikėjai Eiman-
tas Pakalka, pelnęs festivalio ge-
riausio jaunojo aktoriaus apdova-
nojimą (O. Koršunovo ,,Pamišėlis“ 
pagal N. Gogolio aps. ,,Pamišėlio 
užrašai“), ir Aleksandra Metal-
nikova (V. Dorondovo ,,Vienišo 
žmogaus balsas“ pagal S. Aleksi-
jevič knygą ,,Černobylio malda“), 
tapusi geriausia festivalio aktore, 
− du tokie jauni žmonės turi išskir-
tinius gebėjimus ypatingai subtiliai 
atskleisti vidinį pasaulį asmens, 
kuriam teko išgyventi didžiuosius, 
istoriniais tapusius žmonijos sukrė-
timus.“ (Gailutė Giedraitienė).      

Rolando Kazlo monospektaklis 
,,Geležis ir sidabras“ V. Šimkaus 
poezijos motyvais, sukurtas pa-
gal autoriaus nuostatą, kad ,,<...> 
kiekvienas darbas, kurį tu pasiūlai 
kitiems, turi būti motyvuotas, gerai 
apgalvotas, padarytas iš širdies ir 
su atsakomybe. (Rolandas Kazlas 
švenčia 50-metį“, bernardinai.lt, 
2019) Visi jo spektakliai sukurti, 
laikantis šių principų, − ir ,,Atrask 
save“, ir ,,Ne pagal šio pasaulio 
madą“, ir ,,Daktaras Glasas“, visa-
da preciziškai pasvertas humoro ir 
rimties santykis.  

Kai net ,,Lietuvos balsas“ per 
televiziją skamba daugiausia anglų 
kalba, tai ypatingai džiuginantis 
Varėnos festivalio bruožas – lie-
tuviškumas. Išskirtiniai metai, kai 
pusė (ar netgi daugiau) spektaklių 
susiję su lietuvių raštija, istorija, 
tautosaka, − tai 2014-ieji: iš 22 
spektaklių − dvylika, 2016-ieji: iš 
20 − vienuolika, 2019-ieji: iš 21 – 
dešimt. Vieni naujų, jaunų autorių, 
kiti – jau žinomų ar bent girdėtų. 
Bet visi susitikimai malonūs ir 
svarbūs. 

Pasirodo, nesibaigianti versmė 
teatriniam menui – klasika. Publika 
,,vaikščiojo“ K. Donelaičio gyveni-
mo keliaĩs drauge su fantazijos ,,Ne 
pagal šio pasaulio madą“ autoriumi 
ir režisieriumi R. Kazlu. J. Biliūno 
ir jo žmonos J. Janulaitytės laiškai 
tapo medžiaga epistolinio žanro 
Birutės Mar kūriniui ,,Jis ir Ji“. Net 
keturis kartus į sceną sugrąžinta 
Žemaitė: Naisių vasaros teatro pa-
statymas ,,Locna laimė. Žemaitė“ 
(režisierė R. Steponavičiūtė), L. 
Adomaitienės šokio teatro pasi-
rodymas ,,Trys mylinčios“ pagal 
komediją ,,Trys mylimos“, A. La-
tėno režisuota komedija ,,Trys my-
limos“ ir G. Tuminaitės spektaklis 
pagal apsakymą ,,Marti“. Paklausi 
ir J. Tumo-Vaižganto kūryba: vėl-
gi G. Tuminaitės − pagal apysaką 
,,Dėdės ir dėdienės“ bei J. Vaitkaus 
impresija ,,Nebylio“ motyvais, 
tapusi žiūrovų spektakliu. Vinco 
Krėvės ,,Raganius“ irgi stebėtas 
du kartus: Panevėžio teatro ,,Me-
nas“ (režisierius A. Vidžiūnas) bei 
Alytaus miesto teatro (režisierė D. 
Kimantaitė) spektakliai. K. Binkio 
ir keturvėjininkų poezijos moty-
vais spektaklis ,,Keturiais vėjais“ 
(režisierius T. Jašinskas) bei stiprų 
įspūdį palikęs Cezario grupės ins-

cenizuotas ,,Tamošius Bekepuris“, 
tapęs žiūrovų spektakliu.

Į ,,dvejetukininkų“ skaičių pa-
tenka ir S. Šaltenis: jo pjesę ,,Škac, 
mirtie, visados škac...“ suvaidi-
no Naisių vasaros teatro aktoriai 
(režisierė R. Steponavičiūtė), o 
spektaklį pagal apysaką ,,Riešutų 
duona“ pastatė Keistuolių teatro re-
žisierius A. Giniotis; taip pat Just. 
Marcinkevičius, kurio poemėlės 
tapo spektakliais vaikams: ,,Gry-
bų karas“ (režisierius A. Mikutis) 
ir ,,Voro vestuvės“ (režisierius V. 
Masalskis).

Tačiau bene rimčiausia retros-
pektyva – G. Padegimo dokumen-
tinis spektaklis ,,Alksniškės“ apie 
Lietuvos prezidentą  K. Grinių. 
Manau, kad ne vienas žiūrovų su-
simąstė, ar nereikėtų dažniau atsi-
versti savo krašto istoriją, o grįžta-
moji publikos reakcija buvo tiesiog 
nepakartojama: atsisveikinimo 
scena ir graudi, ir tauri – kai kas su 
ašaromis akyse nedrąsiai pritarė ak-
toriams ,,Lietuva, tėvyne mūsų...“ 
Stipria patriotine gaida pasibaigia 
spektaklis. Tai aukščiausios klasės 
tautinės savivokos pamoka. 

Didžioji dalis varėniškių nebū-
tų galėję pamatyti tokio skaičiaus 
ryškių asmenybių, scenos meistrų 
aktorių, režisierių darbų, jeigu ne 
šis festivalis. Įsimintini P. Gaidžio 
režisuoti spektakliai ,,Oskaras ir 
ponia rožė“ – tapo žiūrovų spekta-
kliu, ,,Elzės žemė“ pelnė geriausio 
režisieriaus nominaciją; R. Ba-
nionio režisuotas Šiaulių dramos 
teatre ,,Dibukas“ tapo festivalio 
geriausiu; geriausiais spektakliais 
vaikams buvo pripažinti A. Lebe-
liūno ,,Skrudžo gatvės angelai“ ir 
V. Mazūro ,,Spragtukas“; A. Jan-
kevičiaus pastatytas Daniel Danis 
,,Akmens pelenai“, už kurį pelnė 
geriausio režisieriaus nominaciją 
bei ,,Gentis“ pagal I. Simonaitytės 
romaną ,,Aukštujų Šimonių liki-
mas“; nepamirštamas Anželikos 
Cholinos šokio spektaklis ,,Vyrai 
ir moterys, tapęs geriausiu festi-
valio spektakliu; V. Masalskio pa-
statymai Klaipėdos jaunimo teatre 
− trys jauniausio dramaturgo  M. 
Nastaravičiaus kūriniai: ,,Kitokia 
pamoka“, ,,Paukštyno bendrabutis“ 
ir ,,Man netinka tavo kostiumas“, 
pelnę ne vieną nominaciją; daug 
žadančių jaunų režisierių darbai – 
Ž. Vigelio ,,Lila: slaptas Demiurgo 
žaidimas“ bei G. Aleksos ,,Zygfry-
das“ pagal I Šeiniaus romaną  ,,Zie-
gfried Immerselbe atsijaunina“ ir 
daugelis kitų. 

Visi autoriai svarbūs, jų kūryba 
reikšminga, bet čia aptarti nėra ga-
limybių, todėl pasilieku teisę nors 
juos išvardinti. Tai tie, kurie nebu-
vo aukščiau paminėti, − J. Erlickas, 
D. Čepauskaitė, G. Grajauskas, 
R. Granauskas, J. Grušas, J. Iva-
nauskaitė, V. Kernagis, S. T. Kon-
drotas, J. Kunčinas, J. Savickis, R. 
Šerelytė, P. Širvys, P. Vaičiūnas.  

Varėnos Dalios Tamulevičiūtės 
profesionalių teatrų festivalis turi ir 

daugiau išskirtinių 
bruožų. Aktorė Viktorija Kuodytė 
teigia jo moteriškumą: ,,Ne vel-
tui. Festivalis skirtas talentingos 
moters garbei atminti. Viskas čia 
spinduliuoja nuoširdumu, skoniu, 
paprastumu, inteligencija, išminti-
mi. Ačiū.“

Per festivalio pabaigos iškilmes 
Remigijus Vilkaitis pabrėžė, kad, 
jo žiniomis, vienintelis teatrų festi-
valis Lietuvoje susijęs su bažnyčia, 
nes prasideda Senosios Varėnos šv. 
arkangelo Mykolo bažnyčioje šv. 
Mišiomis ir klebono Pranciškaus 
Čivilio palaiminimu. ,,Jo atidary-
mo metu viskas būna jautru ir ti-
kra – ir režisierės kapo lankymas, 
ir Dalios Tamulevičiūtės studentų 
prisiminimai, ir nuostabios melodi-
jos, kurias atlieka žymūs Lietuvos 
muzikai“.(Varėnos meras A. Ka-
šėta)

Pabaigti tiktų festivalio vertini-
mo komisijos pirmininko A. Pociū-
no mintimis: 

,,Esu dėkingas likimui, kad bu-
vau pakviestas dalyvauti Dalios 
Tamulevičiūtės vardo profesiona-
lių teatrų festivalyje. Pradžia atro-
dė kaip rimtas iššūkis. Dvidešimt 
ir daugiau spektaklių visą spalio 
mėnesį Varėnai, tokiam nedide-
liam, jaukiam miesteliui, regėjos, 
sunkus išbandymas. Teko dalyvau-
ti ir Rokiškio, ir Kauno festivaliuo-
se, kurie trukdavo ilgą savaitgalį. 
O Varėnoje − ištisą mėnesį! Kone 
kasdien priimami skirtingi teatrai 
iš visos Lietuvos, o po spektaklių 
aptarti meninį lygį, aktorių vaidme-
nis, įvertinti režisierių sprendimus 
− iš tiesų ganėtinai sudėtingas už-
davinys. 

Atskaitos taškas buvo Dalios 
Tamulevičiūtės teatriniai ieškoji-
mai, jos išpažįstamos dvasinės bei 
meninės vertybės. Juk šio festivalio 
tikslas ir yra nauji lietuviški pasta-
tymai. Naujos pjesės, nauji vardai 
ir vaidmenys, netikėti žanriniai 
sprendimai. Tenka žemai nusilenk-
ti organizatoriams, kad salės būna 
pilnos. Ir štai jau dešimtasis festi-
valis parodė, kad ne tik varėniškiai, 
bet ir atvykę iš įvairių šalies vietų 
liudija, jog šis renginys reikalingas. 
Jautrus, betarpiškas bendravimas 
su kūrėjais, skirtinga komisijos na-
rių specializacija padėjo įvertinti 
ir spektaklių įvairumo komponen-
tus, sceninį judesį, muzikinius bei 
scenografinius sprendimus ir kt., o 
žiūrovų dalyvavimas balsavime − 
išlikti objektyviems. Dalyvavimas 
spektaklių vertinimuose irgi pri-
traukia žmones. 

Per festivalio dešimtmetį gerokai 
pakito publikos kontingentas. Drįs-
tu sakyti, kad retas žiūrovas atsitik-
tinai ateina į spektaklį. ,,Visagalis“ 
internetas suteikia visą informaciją 
– gal lieka mažiau intrigos, bet ma-
žiau ir nusivylimų.

Tikiu, kad Dalios Tamulevičiū-
tės festivalis Varėnai reikalingas ir 
dar daug kartų papuoš varėniškių 
spalio mėnesio vakarus“.

Joana GriGaitienė


