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Šeštadienį iš pat ryto į Varėnos 
kultūros centrą susirinko gausus 
būrys norinčių pasisemti patirties 
iš tikrų teatro meno profesionalų. 
Vyko seminaras „Improvizacija 
– bendruomenės komunikacijos, 
kūrybiškumo ugdymo priemo-
nė“, kurį vedė Anykščių kultūros 
centro teatro režisierius, aktorius 
Jonas Buziliauskas ir Kaišiadorių 
kultūros centro teatro režisierius, 
pedagogas Jonas Andriulevičius. 
Seminaro metu vyko kūrybinė la-
boratorija, praktiniai užsiėmimai.

Šventė prasidėjo Varėnos moks-
leivių kūrybos centro vedėjų būre-
lio „Impro“ teatralizuotu atidary-
mu. Jau daug metų šiam būreliui 
vadovauja Irena Čeplikienė. Būre-
lio nariai virto mimais, kuriems gri-
mą kūrė vizažistė Vida Čaplikienė. 
Mimai netradiciniais instrumentais 
sukūrė miško nuotaiką. Žiūrovai 
galėjo pasijusti tarsi giraitėje.

Prieš kiekvieną spektaklį žiūro-
vai buvo supažindinami su atvyku-
sio teatro vietovardžio atsiradimo 
istorija.

Pirmieji spektaklį „Prieblandoje“ 
pagal A. Vienuolį rodė Anykščių 
kultūros centro teatras (rež. J. Bu-
ziliauskas. Vėliau scenoje kara-
liavo juokas. Kaišiadorių kultūros 
centras parodė spektaklį „Jubilie-
jus“ pagal A. Čechovą (rež. Jonas 
Andriulevičius). Kupiškio kultūros 
centro Skapiškio padalinio teatro 
„Stebulė“ spektaklis „Lietuvybės 
lopšys“ (rež. Vita Vadokytė) pri-
vertė susimąstyti apie savo kraštą, 
kalbą, vertybes ir žmonių likimus.

Šeštadienio pasirodymus vai-
nikavo Matuizų kultūros centro 
teatras „Giraitė“ pagal A. Kazragį 
suvaidinta komedija „Tuščia kertė 
širdyje“ (rež. Irena Čeplikienė).

Antroji diena prasidėjo kūry-
binėmis dirbtuvėmis, kurias vedė 
profesionalus aktorius T. Kizelis. 
Praktinių užsiėmimų dalyviai atli-
ko kūno atpalaidavimo pratimus, 
kūrė teatrinius etiudus. Abiejų 
dienų seminarų dalyviai gavo Lie-
tuvos nacionalinio kultūros centro 
pažymėjimus.

Po atidarymo buvo rodomas 
Alytaus profesionalaus lėlių teatro 
„Aitvaras“ spektaklis pagal brolių 
Grimų pasaką „Vilkas ir septyni 
ožiukai“ (rež. Loreta Skruibienė). 

Džiugino varėniškius
Lapkričio 16-17 dienomis Varėnoje vyko respublikinė mėgėjų teatrų šventė 

„Tegyvuoja Giraitė“, skirta Vietovardžių metams paminėti. Varėniškiai turėjo 
galimybę nemokamai išvysti net 9 spektaklius, kartu su aktoriais išgyventi 
džiaugsmą ir laimę, liūdesį ir skausmą, kuriozines situacijas, kurios atveria 

akis, protą, paliečia širdies kerteles.

Vėliau į sceną lipo dzūkai iš Mer-
kinės kultūros centro. Žiūrovus 
džiugino mėgėjų teatro „Dilgynė“ 
spektaklis „Aiškiaregė“ pagal P. 
Lugovą (rež. Laimutė Jakštienė). 

Krekenavos kultūros centro mė-
gėjų teatro „Avilys“ aktoriai savo 
įtaigia vaidyba palietė ne vieno 
žiūrovo širdį. Varėniškiai stebė-
jo spektaklį „Baltakojė“ pagal R. 
Venskūnienę (rež. Miranda Vaic-
kevičienė).

Su nekantrumu žiūrovai laukė 
Margionių klojimo teatro spekta-
klio „Amerika pirtyje“ pagal A. 
Keturakį (rež. Rimutė Avižinienė). 
A. Keturakio komedija prieš 120 
metų pirmą kartą buvo viešai su-
vaidinta Palangoje lietuvių kalba. 
Spektaklis buvo pastatytas klojimo 
teatro principu. Galbūt todėl prieš 
90 metų Margionių klojimo teatras 
šiuo spektakliu ir pradėjo savo tea-
trinę veiklą.

Paskutinis šventės spektaklis, 
tiesiog emocijų pliūpsnis, priver-
tęs kiekvieną susimąstyti – Klai-
pėdos teatro „Artyn“ pastatyta D. 
Čepauskaitės pjesė „Musė“ (rež. 
Marta Zubkova). Spektaklio metu 
galėjome didžiuotis dar vienos 
dzūkės Guleros Atajevos profesi-
onalia vaidyba. Jos sceninis kelias 
prasidėjo gimtojo Varėnos miesto 
scenoje. Spektaklis prikaustė nuo 
pat pradžios. Stebėdami žiūrovai 
stengėsi atrasti ribą tarp absurdo ir 
realybės. Čia aktorių kuriamos gy-
venimiškos situacijos galėjo padėti 
suprasti, kad dažnai absurdo savo 
gyvenime nepastebime, nepripa-

žįstame, nors jo apstu kiekviename 
žingsnyje

Po kiekvieno pasirodymo žiūro-
vų aplodismentais buvo renkami 
geriausiai pasirodę aktoriai, kurie 
buvo apdovanoti specialiais pri-
zais. Geriausiam aktoriui prizą 
įsteigė Matuizų kaimo bendruo-
menė. Geriausią aktorę savo ran-
kų darbo dovanomis apdovanojo 
„Angelo sapnas“ įkūrėja Ramunė 
Šerpenskienė.

Šios nuostabios šventės orga-
nizatoriai – Varėnos ir Matuizų 
kultūros centrai. Nuostabu, kai yra 
žmonių, kurie savo darbais garsi-
na mūsų kraštą, didina žinomumą 
ir suteikia galimybę žmonėms sė-
dint salėje patirti pačius tikriausius 
jausmus, išgyventi, pajausti, susi-
mąstyti apie gyvenimo vertybes.

Tam, kad šventės gyvuotų, rei-
kia ir kitų paramos. Šventę rėmė 
Lietuvos kultūros taryba, Varėnos 
rajono savivaldybė, Matuizų kaimo 
bendruomenė, „Angelo sapnas“, 
UAB „Ekoratas“, UAB „Vipreka“, 
UAB „Silida“ kavinė „Draugai“, 
UAB „Varėnos grybai“, UAB „Va-
rėnos pienelis“ ir kavinė-picerija 
„Fortūna“. Renginio informacinis 
rėmėjas – Varėnos krašto bendruo-
menės laikraštis „Giružis“.

Irena MakselIenė
Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų 

ryšių specialistė

Živilė PuIDokaItIenė

Parodos autoriai Valentinas 
Ajauskas ir Gražina Murely-
tė-Ajauskienė dėkojo Daliai 
Šemeškienei-Kleponytei ir Val-
demarui Šemeškai už galimybę 
Varėnoje surengti savo darbų 
parodą. G. Murelytė-Ajauskienė 
teigė, kad dauguma jos paveikslų 
atskleidė tam tikrus jos gyveni-
mo etapus: „Visuomet keičiuosi, 
ieškau kažko. Valentinas jaučiasi 
tvirčiau negu aš, jam nekyla tokių 
klausimų, bet kokią temą paima ir 
jaučiasi meistriškumas“. Varėnos 
rajono savivaldybės Kultūros ir 
sporto skyriaus patarėja Regina 
Svirskienė pasidžiaugė, kad Va-
rėnos kino ir parodų salėje paro-
dos nuolat profesionalėja: „Labai 
aukšto meninio lygio ši paroda. 
Noriu padėkoti už tą paveikslą, 
kuriame nutapytas miškas, nes 
mums, dzūkams, miškas yra be 
galo svarbi gyvenimo dalis. Mes 
esame užauginti miškų, ežerų, 
gražiausių girių ir labai skauda, 
kai nueini į mišką, o ten ištisi 
plotai, kuriuose jau nėra medžių. 
Šis kraštas iš tikrųjų labai traukia 
menininkus, daugybė menininkų 
turi čia sodybas. Ačiū jums, kad 
dalinatės su mumis savo darbais“.

D. Šemeškienė-Kleponytė tei-
gė, kad Varėna tikrai turi kuo 
didžiuotis, nes čia eksponuoja-
ma šiuolaikinių tapybos ir grafi-
kos Lietuvos žvaigždžių paroda: 
„Taip yra, nes Valentiną Ajaus-
ką mes žinome kaip vieną iš pa-
grindinių Lietuvos grafikų, kny-
gų iliusracijų autorių, konkursų 
laureatą, kuris Lietuvos vardą 
garsina labai daug metų. Graži-
ną galiu apibūdinti kaip puikią 
mokytoją, kaip puikią tapytoją, 
Valdemaro bendrakursė. Be gys-
lelės menininkas, visų pirma, turi 
būti intelektualus ir visapusiš-
kai išsilavinęs, o tikras ir geras 
menininkas turi būti dar ir labai 
socialus pilietis. Valentinas ir 
Gražina būtent tokie ir yra“. Anot 
D. Šemeškienės-Kleponytės, pir-
miausia Valentinas ir Gražina yra 
tėvai, šios valstybės gyventojai, 
tikri piliečiai ir tik paskui yra me-
nininkai ir jei mes savo visuome-
nę taip konstruotumėm, tai, anot 
menotyrininkės, Lietuva klestėtų: 
„Kaip tik jie gali, tai visuomet tą 
savo pilietinę poziciją ir išreiškia. 
Tik išreiškia savo kovos būdais, 
savo kovos priemonėmis, kitaip 
sakant, savo kuriamais meno kū-

Parodoje – dvi
skirtingos tikrovės

Varėnos kino ir parodų salėje atidaryta Valentino 
Ajausko ir Gražinos Murelytės-Ajauskienės paroda 
„Dvilypė būtis“, kurioje atsiskleidžia dvi skirtingos 

tikrovės

riniais. Retas menininkas šiais 
laikais Lietuvoje tas pozicijas 
išreiškia, visur viskas gražu, o 
tikras menas neturi būti gražus. 
Menas turi sukrėsti, sunervinti, 
menas turi auginti, o jeigu nėra 
sukrėtimo, jis niekuomet neaugi-
na“.

Parodoje „Dvilypė būtis“ atsi-
skleidžia dvi skirtingos tikrovės. 
Viena – materiali, objektyviai 
egzistuojanti ir įkvepianti daili-
ninkus, kita – dailininko sukurta 
paveiksluose. Tapyba suteikia 
dailininkui laisvę atskleisti savo 
požiūrį į jaudinančią tikrovę. 
Vyksta nuolatinis kūrėjo dialogas 
su materialiu ir minčių, savo sie-
los pasauliu. Kūrėjo profesiona-
lumo dėka, įvyksta misterija – tai 
kas egzistuoja mintyse, nuojauto-
se ir yra nematoma, tampa suvo-
kiama ir matoma paveiksluose.

Dr. Nijolė Tumėnienė rašo: 
„Valentino Ajausko kūryba vi-
sada pasižymėjo išradingomis 
kompozicijomis, turtinga fantazi-
ja ir stiliaus grakštumu. Nesvarbu 
ar jis kurtų smulkiosios grafikos 
darbus (ekslibrius, miniatiūras), 
plakatus, knygų iliustracijas, 
asambliažus, ar grafikos lakštus 
(dažniausiai oforto ir šilkogra-
fijos technikomis), ar tapybos 
paveikslus. Valentino darbai išsi-
skiria iš jo amžininkų konceptu-
alumu. Norint suprasti dailininko 
meninį pasaulį, nepakanka matyti 
įtaigius ryškių spalvų derinius, 
įspūdingas dinamiškai plaukian-
čias linijas, dažnai sudarančias 
ritmiškus, dekoratyvius ažūrus. 
Visada būtina stabtelti ir įsigilin-
ti į dailininko idėją, susimąstyti 
apie vaizduojamų objektų ženkli-
nę prigimtį, kad galėtum suvokti 
prasmingą kūrinį ir jo plastinės 
kalbos visumą“.

Dailėtyrininkė Kristina Stan-
čienė apie Gražinos Murely-
tės-Ajauskienės tapybą rašo: 
„Akivaizdu, kad emocinė plotmė 
šiai dailininkei svarbesnė už ra-
cionalią, intelektinę. Menininkė 
kuria vadovaudamasi nuojauta, 
vaizduote, sielon įsirėžusiais iš-
gyvenimais, krikščioniškojo dva-
singumo slėpiniais ir patirtimi bei 
intuityviai siekia, kad kūriniuose 
atsivertų nematomoji realybės 
pusė, nepažini transcendentinė 
erdvė“.

Paroda veiks iki gruodžio 16 d.


