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Garsi dainininkė surengė muzikos
pamoką

Kviečia į „Kitą erdvę“

Kretingos kultūros centre rytoj prasideda tradicinis
teatrinio meno festivalis „Kita erdvė“. Jo organizatoriaus, E. Radžiaus teatro vyriausiojo režisieriaus NeriLaima STONKUVIENĖ
jaus Gedmino teigimu, šiemet renginių programa kukli,
Jau daugiau nei dešimtmetį po visą Lietuvą keliauja meno šventė „Šokoladinis orientuota ne į kiekybę, o į kokybę.
Mocartas Lietuvoje“. Įvairių miestų bei kaimų bažnyčiose, kultūros centro salėse, bibliotekose, muziejuose koncertuoja Lietuvos atlikėjai – operos solistai, solistai-instrumentalistai, literatai, fotomenininkai. Koncertų iniciatorė – žinoma šalies atlikėja
Sigutė Trimakaitė. Praėjusią savaitę ji lankėsi Kretingoje, mokyklos-darželio „Žibutė“ ir lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytiniams surengė muzikos pamokas.
Vaikai ne tik klausėsi solistės
atliekamų dainų, susipažino su
muzikos instrumentu kamertonu, bet ir galėjo užduoti jai
klausimų. Mažieji domėjosi, kokius mokslus reikia baigti norint
tapti dainininke, kokiose šalyse
jai teko dainuoti, kokias kalbas
moka. S. Trimakaitė nuoširdžiai
bendravo su vaikais akcentuodama, kad svarbiausias jos kelionės po Lietuvą ir šių susitikimų tikslas yra skleisti klasikinę
muziką.
„Edukaciniai klasikinės muzikos koncertai patiems mažiausiems klausytojams vyksta
visoje Lietuvoje, ne pirmą kartą – ir Kretingos rajone, – sakė
solistė. – Įvairių koncertų-muzikos pamokų metu vienodai
svarbūs būna ir profesionalų
pasirodymai, ir pačių mokinių,
studentų dalyvavimas meno
akcijose. Dažnai koncertai perauga į meistriškumo pamokas
ir mokiniams, ir pedagogams.
Šiais kūrybiniais metais koncertai numatomi Utenoje, Palangoje, Salantuose, Kaune, Šakiuose,
Alytaus rajone, Šiauliuose, Telšiuose, Plungėje, Giedraičiuose,
Molėtuose, Lazdijuose, Rokiškyje, Kuršėnuose, Vilkaviškyje,
Klaipėdoje, Šilutėje, Tauragėje,
Priekulėje, Kartenoje ir kt. Esu
dėkinga visiems, kurie prisideda, kad visoje Lietuvoje vyktų

Menininkų grupė „Žuvies akis“ bei šokio teatras „Padi Dapi Fish“ kretingiškius pakvies į šiuolaikinio šokio vakarą.

Nuotr. iš asmeninio albumo.

Muzikos pamokoje Sigutė Trimakaitė vaikams sukuria teatrą – tai, anot
jos, mažą vaiką užburia.
Gintauto Maciaus nuotr.

klasikinės muzikos koncertai-susitikimai jaunimui – darželių, mokyklų pedagogams,
kunigams, bibliotekų darbuotojams“.
Mokyklose, darželiuose, kur
vaikams pasakoja apie muziką ir
dainuoja, S. Trimakaitė lankosi
visus metus. Dainininkė įsitikinusi: su klasika dar vaikystėje supažindinti vaikai kultūros
ieškos ir suaugę. Pristatydama
lietuvių kompozitorių, lietuvių
liaudies kūrybą darželinukams
ji stengiasi sukurti teatrą – toks
reginys, jos manymu, mažą vaiką užburia. O štai su moksleiviais po koncerto S. Trimakai-

tė žaidžia... stalo tenisą. Tokia
partija būna numatyta koncerto
programoje. Nuo 10 metų tenisą
žaidžiančios dainininkės teigimu, tenisas yra vienas iš būdų
laimėti paauglių dėmesį.
„Šiuo metu Kretingoje vyksta
Kretingos dvaro menų festivalis,
skirtas Kretingos muziejaus 80ties metų sukakčiai paminėti.
Tikiuosi, kad mano edukaciniai
koncertai jaunimui ir vaikams
taip pat papildys festivalio programą ir suteiks jaunatviško
šurmulio“, – sakė Lietuvos kamerinė dainininkė, tarptautinių
konkursų laureatė Sigutė Trimakaitė.

„Festivalyje dalyvaus net du
Auksinių scenos kryžių laureatai. Tiesa, šokio teatras „Padi
Dapi Fish“ gavo kryžių už kitą
spektaklį, deja, mūsų scenoje
nėra reikalingos įrangos, kad
galėtume jį parodyti, – sakė N.
Gedminas. – O spektaklį visai
šeimai „Gaidelis pinigautojas“
„gaudžiau“ dvejus metus, kol
pavyko jo kūrėjus prisikalbinti
ir viską suderinti. Labai džiaugiuosi, kad mažieji kretingiškiai ir jų tėveliai turės galimybę
dalyvauti gyvame spektaklio
kūrimo procese, pamatyti, jog
pasakos gali būti ir labai šiuolaikiškos“.
„Menų spaustuvės“ pristatomas spektaklis „Gaidelis pinigautojas“ – jaunų kūrėjų Šarūno Datenio ir Antano Dubros
interaktyvus spektaklis pagal
muzikines lietuvių liaudies pasakas. „Gaidelis pinigautojas“
Auksinio scenos kryžiaus ap-

dovanojimui nominuotas kaip
geriausias spektaklis vaikams,
o jo kūrybinė grupė už šį vaidinimą Auksiniu scenos kryžiumi
apdovanota Jaunojo menininko
kategorijoje. Spektaklių pradžia
– 10 ir 12 val.
Lapkričio 25 d., tai yra, kitą
trečiadienį, 18 val. kretingiškiai
bus pakviesti į šiuolaikinio šokio vakarą. Menininkų grupė
„Žuvies akis“ bei šokio teatras
„Padi Dapi Fish“ iš Klaipėdos
pristatys šokio spektaklį „Kambariai. Istorijos be pabaigos“, o
po jo – šokio filmą „Pasaka“. Jų
choreografė ir režisierė Agnija
Šeiko, dailininkas, režisierius
Artūras Šimonis, operatorius
Simonas Glinskis. A. Šeiko taip
pat yra Auksinio scenos kryžiaus laureatė.
Tradicinis teatrinio meno festivalis „Kita erdvė“ organizuojamas nuo 2000-ųjų metų.
„Švyturio“ inf.

Muzikiniuose vakaruose – besiskleidžiantys talentai
Diana JOMANTAITĖ

Tamsiuoju metų laiku Kretingos muziejuje laukia
daug šviesių akimirkų. Muziejaus erdvėse šalia didžiųjų
jubiliejinių renginių suplanuotas ne vienas koncertas.
Jų ciklą pradėjo Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos
jaunieji talentai bei jų mokytojai, Klaipėdos jaunimo
centro vaikų senosios muzikos ir šokio ansamblis „Dolce
musica“, Stasio Šimkaus konservatorijos bei KU Menų
akademijos studentai.
Šį koncertą jo organizatoriai dedikavo Mykolo Kleopo
Oginskio 250-osioms gimimo
metinėms. Ypač galimybe groti
džiaugėsi mažiausieji šio koncerto dalyviai – J. Kačinsko muzikos mokyklos auklėtiniai.
„Mūsų mokykloje yra įvairių
vaikų, yra ir ypač talentingų,
grojančių su džiaugsmu. Tokiems vaikams ypač norisi koncertuoti – jie trokšta parodyti
savo didelių pastangų, nuoseklių darbų rezultatus. Koncertams turime nemažai erdvių,

tačiau apie Kretingos muziejų
net nedrįsome svajoti. Todėl, kai
praėjusiais metais su muziejumi
pasirašėme bendradarbiavimo
sutartį, įvykis įėjo į mūsų mokyklos istoriją. Vaikai netruko
pajusti išskirtinę dvaro atmosferą. Ji tarsi juos įpareigojo – groti
kitaip, elgtis kitaip. Juk senovėje
čia vykdavo daug koncertų. Todėl Kretingos muziejaus erdvės
įpareigoja vaikus dar labiau pasitemti ir stengtis“, – „Švyturiui“
pasakojo viena iš koncerto organizatorių, J. Kačinsko muzikos

M. k. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms skirto koncerto dalyviai.

mokyklos mokytoja Rasa Baranauskienė.
Kad groti muziejuje yra tikras
malonumas, tvirtino ir patys
vaikai. Anot jų, įdomu ir smagu ne tik pasirodyti ten, kur jau
senovėje buvo skleidžiama kultūra.
„Labai patinka ekskursijos po
muziejų. Tai nebe pirmas mūsų
koncertas, ir visada po jų labai
smagu pasivaikščioti po muziejų, žiemos sodą, išgirstame daug
įdomių istorijų. Net įsivaizduo-

jame, kaip būdavo seniau, kaip
ten, kur mes grojame, senovės
ponai ir ponios taip pat muzikuodavo“, – įspūdžiais dalijosi
jaunieji talentai.
Jų pasirodymais džiaugiasi ir
muziejaus darbuotojai. Pasak
muziejaus kultūrinės veiklos
vadybininkės Romos Luotienės,
ji neabejojanti, kad lapkritį ir
gruodį koncertuosiantys jaunieji atlikėjai kažkada bus didžiosios scenos profesionalai.
„Kasmet prieškalėdiniu lai-
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kotarpiu rengiame muzikinius
vakarus, savotišką muzikos festivalį. Jo pradininkai prieš trejus metus buvo Kretingos meno
mokyklos mokytojai muzikai
Laimonas ir Silvija Staniai. Nuo
jų kūrybinio prisistatymo prasidėjo graži tradicija. Šiandien
muziejuje koncertuoja ne tik
vietos talentai, festivalis pamažu
plečia savo ribas. Mums yra didelė garbė, kad galime išvysti ir
klausytis gabių žmonių“, – kalbėjo R. Luotienė.

