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Joana GriGaitienė

Lapkričio 30 d. Varėnos kultū-
ros centre įvyko linksmas, kartkar-
tėmis ir pašėlęs, turbūt prasmingas 
ir kaip riba, ženklinanti ateinantį 
rimties ir susikaupimo prieškalė-
dinį laikotarpį šiuolaikinio šokio 
festivalis-konkursas ,,Fantazija 
2019“. Toks šurmulys, judėjimas 
būna tada, kai susirenka įvairaus 
amžiaus artistai. Kaip tik tokia si-
tuacija šioje šventėje. Įdomu stebė-
ti: reikšmingiausi jaučiasi mažiau-
sieji, jie turi daugiausia ,,reikalų“ 
ir jų pilna visuose koridoriuose bei 
fojė. Įvairaus amžiaus konkurso 
dalyvių per 200 iš Alytaus, Šven-
čionių, Prienų, du kolektyvai iš 
Lenkijos scenoje judėjo ,,Miško 
takais“... – tokia pasirodymų tema. 
Festivalis prasidėjo romantiška 
Janinos Oszustovicz sukurta kom-
pozicija ,,Lietus skulptūrų parke“ 
– tai nepriekaištinga video vaizdo, 
judesio, šviesos ir muzikos dermė, 
kuri pakiliai nuteikė žiūrovus kon-
certui.  

Stebėjome 15 konkursinių nu-
merių labai įdomiais pavadinimais: 
varėniškiai šoko ,,Uodo sapną“, 
suaugusios šokėjos pasivadino 
,,Pašėlusiomis musmirėmis“, su 
kolektyvu iš Nemenčinės paklai-
džiojome ,,Indonezijos miškuose“, 
viliojo ,,Miško dvasia“ iš Len-
kijos, gąsdino Prienų ,,raganos“, 
siautėjusios ,,Miško glūdumoje“ ir 
kitos įdomios grupės. Jeigu vyres-
nioji karta daugiau dėmesio skiria 
šokio plastikai, tai jaunimas stebi-
na ir sportišku judesiu, reikalau-
jančiu ir fizinio pasirengimo, ir iš-
tvermės. Gražu žiūrėti, kai scenoje 
tikslingai, ritmingai, sutartinai, 
išraiškingai juda 47 šokėjai – ko-
lektyvas ,,Dalina“ iš Nemenčinės 
Gedimino gimnazijos. Gausus ir 
varėniškių ,,Uodo sapno“, ,,Dakta-

Šviesus reginys advento išvakarėse

Lapkričio 30 d. Vilniuje vyko 
2-asis Lietuvių dainuojamojo fol-
kloro atlikėjų festivalis-konkursas 
„Grįžulai“, kuriame dalyvavo ir 
mūsų kultūros centro vyr. folkloro 
specialistės Vaidos Naruševičiūtės 
paruoštos mokinės: Saulė Miški-
nytė, Kamilė Andrijauskaitė ir Au-
gustė Bernatavičiūtė. Didžiausių 
sveikinimų verta Saulė Miškinytė, 
kuri konkurse „Grįžulai“ laimėjo 
3 vietą! Festivalio-konkurso tiks-
las – skatinti visuomenę domėtis 
lietuvių tradicine muzika, pažinti 
jos ištakas.

Varėnos kultūros centro inf.
rūtos SuokoS nuotr.

Varėniškė laimėjo III vietą

ro Aiskaudos klinikos“, Lenkijos 
,,Prasiskverbimo“ šokėjų būrys. 

Antroje dalyje – koncertiniai 
numeriai kolektyvų, ankstesniuose 
konkursuose tapusių nugalėtojais. 
Tikrai puikūs, išradingi pasirody-
mai.

Savo, kaip žiūrovės, įspūdžiais 
sutiko pasidalinti Danutė Alesė 
Nekrašienė: ,,Esu eilinė žiūrovė, 
tad turiu galimybę rinktis, ką žiū-
rėti. Paskutinę lapkričio dieną su 
malonumu praleidau popietę Va-
rėnos kultūros centre, stebėdama 
puikų reginį – tarptautinį šiuolai-
kinio šokio festivalį ,,Fantazija“. 
Buvau sužavėta. Užbūrė muzika, 
šokėjų plastika, darnūs judesiai, o 
ypač – mažųjų drąsa ir nuoširdus 
noras pasirodyti kuo geriau. Labai 
patinka baletas, tad mažosios ba-
lerinos iš Alytaus pakerėjo. Nuos-
tabios buvo ir vyresniųjų šokėjų 
kompozicijos. Puikiai pasirodė ir 
svečiai, ir varėniškiai.

Nežinau, kokie reikalavimai ke-
liami šiuolaikiniams šokiams, bet 
man gražu, kai dera ir plastika, ir 
jausmas, o muzika yra tarsi fonas, 
neužgožia visko ir neužgula ausų.

Jau kelintą kartą matau scenoje 
jaunus pranešėjus. Gerai, jog auga 
pamaina, nebijanti publikos, mo-
kanti surasti tinkamą žodį. Stebint, 
susidaro įspūdis, kad šokis labai 
reikalingas visokio amžiaus žmo-
nėms. Tai ir mankšta, ir gera nuo-
taika, ir disciplina, ir bendravimo 
galimybė, o viskas kartu − sveika-
ta ir grožis. Ir, manau, ne tiek svar-
bu, kas nugalėjo, svarbiausia festi-
valyje Draugystė, Gera nuotaika ir 
Šypsenos“, kurių tikrai netrūko.“

Kaip šokį vertina patys dalyviai, 
ypač – suaugusieji, labai paprasta 
iš jų ir sužinoti. Ką šokėjos išgy-
vena, pasakoja Vilija Latvienė: 
,,2019-ųjų vasarį ,,Fantazija“ at-
šventė dešimtmetį. Yra moterų, 

šokančių nuo pirmųjų metų. Aš 
– irgi. Repeticijas labai mielai lan-
kome. Po dienos darbų, skambant 
gerai šiuolaikinei muzikai, malonu 
atsipalaiduoti šokio ritme. Tada 
pamiršti kasdienius rūpesčius, at-
sipalaiduoji, namo grįžti, ,,pasi-
krovus“ geros energijos. Vadovė 
nuostabi: ji kantriai, tiksliai, meto-
diškai moko šokio judesio, žadina 
mūsų kūrybinį gebėjimą – drauge 
mes net šokį kartais komponuoja-
me, nors esame neprofesionalios 
atlikėjos. O po įtemptų repeticijų 
− malonumas pasirodyti scenoje. 

Linijiniai šokiai pakeitė mane: 
įgavau drąsos, pasitikėjimo savi-
mi, išlaisvėjau, daugiau šypsau-
si, nors nelengva neprofesionalui 
nugalėti scenos baimę. Manau, tai 
tinka daugeliui moterų.“ 

Vilijos nuomone, ,,šokių kon-
kursas ,,Fantazija“ yra aukšto ly-
gio. Kaskart kita tema, matai, kaip 
šokėjai iš kitų miestų bei Lenkijos 
ją išpildo. Kiekvienas pasirody-
mas prikausto dėmesį – stebi šo-
kiu pasakojamas istorijas ar nuo-
tykius. Nė nepajunti, kaip rankos, 
kojos ima atkartoti ritmą ir tuomet 
pajunti, kad ir širdis jį atkartoja... 
Iš tiesų tai sunku žodžiu nusakyti 
jausmą, kurį patiriu ir šokdama, ir 
stebėdama.“

Šventė baigėsi gausiais apdova-
nojimais, kuriuos įteikė Varėnos 
kultūros centro direktorė Miglita 
Kašėtienė, saldžia dovana (dideliu 
tortu) pamalonino savivaldybės 
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja 
Laima Denutienė. 

Reikia pabrėžti aukštą renginio 
sceninę kultūrą: jokio vulgaraus, 
dviprasmiško gesto, subtili baleto 
numerių choreografija, kilnūs šva-
rios jaunystės simboliai, ženklai. 
Tokia šventė – tai jaunųjų talen-
tų ieškojimas, sceninės jausenos, 
laisvo žmogaus būsenos ugdymas.

LNK televizijos muzikiniame 
projekte „Lietuvos balsas. Senjo-
rai“ praėjusį sekmadienį pasirodė 
ir varėniškis muzikantas Irmantas 
Čepaitis. Pasigirdus vos pirmiems 
dainos žodžiams, į muzikantą atsi-
suko visi keturi „Lietuvos balso“ 
mokytojai, kviesdami varėniškį į 
savo komandą.

Visą gyvenimą grojęs ir kitus 
groti mokęs Irmantas, save vadina 
užkietėjusiu rokeriu, niekuomet 
negalėjusiu dirbti paprasto darbo. 
„Niekada nesu dirbęs nuo aštuo-
nių iki penkių, nes man tai reikštų 
kapą. Grojau ir su Kastyčiu Ker-
bedžiu, ir su Gyčiu Paškevičiumi, 
taip pat buvau ne vienos rokerių 
grupės bosistas. Niekada neįsi-
vaizdavau kitokio gyvenimo ir jo 
net negalėčiau gyventi“, – pasako-
ja didžiulėmis tatuiruotėmis kūną 
papuošęs šeštą dešimtį jau perko-
pęs senjoras. Gastrolės, koncertai, 
lūžtančios kėdės ir iš proto einan-
čios gerbėjos – toks buvo Irmanto 
muzikinis gyvenimas. Paklaustas 
apie rokerišką muzikanto kasdie-
nybę, Irmantas šypsosi – jo gyve-
nime būta ir neįtikėtinų istorijų, į 
kurias ne kartą yra įsivėlęs dėl pa-
kvaišusių gerbėjų.

Muzikiniame projekte – 
varėniškio sėkmė

Irmantas Čepaitis yra ir Varėnos 
kultūros centro Kapelos „Grūda“, 
„Periferija“ vadovas.

Skaitytojams priminsime, kad 
2017 m. „Lietuvos balso“ projek-
te dalyvavo ir I. Čepaičio anūkė 
Guoda Čepaitytė, kuri ir praėjusį 
sekmadienį studijoje buvo šalia I. 
Čepaičio. Varėniškio dalyvavimą 
projekte galėsite stebėti sekmadie-
niais 19.30 val.

Parengė Ž.P.

„Gyvenimo akimirkos“ – taip 
vadinasi Stasio Tolvaišos medžio 
drožybos ir tapybos darbų paroda, 
pristatyta Varėnos viešojoje bibli-
otekoje.

Kraštietis Stasys Tolvaiša gimė 
Senųjų Naniškių kaime. Vilniaus 
statybos technikume įgijo archi-
tekto techniko specialybę, dirbo 
Paminklų konservavimo institute, 
vėliau Kultūros paminklų restau-
ravimo treste. Išėjęs į pensiją su-
grįžo gyventi į gimtąjį kaimą.

„Man lengviau rankomis dirbti 
negu kalbėt“, – šypsosi pats me-
nininkas. „Medžio drožyba pati-
ko nuo vaikystės. Labai norėjau 
vežimo, tad būdamas šešerių pa-
sidariau pirmąjį medinių ratukų 
modelį“. Seniausi išlikę jo dro-
žybos darbai – prieš 40 metų da-
rytas žmonos biustas, šuo, kuris 
„gyvuoja“ 33 metus ir smuikas. O 
tapyba į Stasio gyvenimą atėjo su 
dalininko Marijaus Piekuro pasiū-
lymu sudalyvauti meno akcijoje 
„Keturiese be sienų“. „Užkabino 
ta Piekuro mintis tapyti angelus. 
Nupiešiau porą angelų. O kai par-
oda pasibaigė, angelų užsinorėjo ir 
dukra“, – prisimena Stasys. Taip ir 
nepadėjo kūrėjas dažų ir teptukų 
į šalį: „Čia viskas yra mano vaiz-
duotės vaisiai, piešdamas neturtė-
jau jokių konkrečių žmonių proto-
tipų. Neturiu ir įmantrių įrankių, 

Spalvotos Stasio gyvenimo 
akimirkos

pagrindinis instrumentas – peilis 
ir švitrinis popierius“. Kai kai-
mynė paprašė išdrožti pelytę, nes 
artėjo pelės metai, pasipylė ne tik 
peliukai, bet ir katinėliai, šunys, 
drambliai, paršeliai. „Šis žmogus 
savo nedideliais darbeliais prano-
kęs kai kuriuos dailininkus. Meno 
darbų temos dažnai priklauso nuo 
vietos, aplinkos, nuo žmonių, šalia 
kurių augo ir Stasys. Nes jo gyve-
nime buvo daug muzikalių, darbš-
čių kaimo žmonių“, – taip kalbėjo 
S. Tolvaišos draugas, dailės mo-
kytojas Vytautas Dailidka. Sta-
sio Tolvaišos darbai priskiriami 
„primityvizmui“. Varėnos rajono 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Giedrius Samulevičius pasveiki-
no menininką ir pasidžiaugė, kad 
„bendrą kalbą randa biblioteka ir 
menininkas“ ir palinkėjo: „Kurki-
te, nes tas žingsnis į tapybą tikrai 
vykęs“. Meniškai bohemišką par-
odos atmosferą talentingai sukūrė 
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės 
menų mokyklos mokiniai Eventas 
Valentukevičius (akordeonas, mo-
kytoja Renata Bakulienė) ir Meda 
Švedaitė (klavišiniai, mokytoja 
Aldona Jakavonienė).

Varėnos viešosios bibliotekos 
bibliotekininkė

renata ČesnuleViČienė


