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Į biblioteką sugrįžo Kretingos krašto kūrėjų vakaras

Rugsėjo pabaigoje mieste šurmuliavo Derliaus šventė, kurią senovės lietuviai ypatingai paminėdavo. Nuo šios šventės, įprasminančios šiltojo
metų laiko pabaigą ir perėjimą į šaltąjį sezoną, prasideda surimtėjimo, įsiklausymo į save ir aukštesniąsias jėgas metas. Taigi, ruduo – puikus
laikas poezijos, prozos žodžiui.
Praėjusią savaitę Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešojoje bibliotekoje vyko Kretingos krašto kūrėjų vakaras, kurioje
skambėjo mūsų miesto ir rajono
rašytojų kūryba. Tikimasi, jog Bibliotekų metų proga į biblioteką
grįžęs renginys taps tvaria tradicija,
suteiksiančia progą susitikti literatūrai neabejingiems žmonėms.
Kretingos krašto kūrėjų vakare
dalyvavo poetai Nijolė Rimkienė,
Giedrius Vaicekauskas, Gediminas
Bytautas, Virginijus Baltmiškis,
Marija Bučkienė, Juozas Maksvytis bei pirmą kartą kretingiškiams
prisistatęs humoristinių tekstų autorius Algimantas Vaškys. Dainas,
sukurtas pagal kretingiškių eiles,
dainavo visiems gerai pažįstamas
kompozitorius Gintaras Pucas.
Poetai buvo kviečiami pasvarstyti
apie poezijos prasmę kuriančiųjų ir
skaitančiųjų gyvenime. Juk reikia
būti akylam pasaulio stebėtojui,
kad gebėtum pamatyti aplink save
gyvą, vaikštantį, kvėpuojantį ir dainuojantį poezijos pasaulį ir visa tai
perteikti žmonėms. Kaip sakė poetas Juozas Maksvytis – kiekvienas

Kretingos krašto kūrėjų vakare savo kūryba poezijos mylėtojus džiugino būrelis miesto ir rajono kūrėjų.

kūrėjas yra šviesa, ir ta šviesa jis dalijasi su visais.
Vakarą naujausiomis savo eilėmis
pradėjo poetė, Kretingos rajono
Garbės pilietė Nijolė Rimkienė, kurios turtinga patirtis grįžta į gyvenimą gyvo žodžio pavidalu.
Poetas Giedrius Vaicekauskas
buvo išprovokuotas klausimu, ar
poezija – tai menas išrinktiesiems.
Jis iš dalies sutiko su tokiu teiginiu,
kadangi tikram kūrėjui nėra lengva
prisėdus parašyti nesibaigiančias

eiles. Pasak poeto, kad gimtų nauji
kūriniai, reikia sulaukti įkvėpimo ar
kažkokių nematomų jėgų paskatinimo.
Pirmą kartą Kretingos bibliotekoje savo poeziją skaitė G. Bytautas. Jis pasidalino eilėraščiais iš
būsimos trečiosios poezijos knygos
„Melancholijos“. Taip pat šiuo metu
bibliotekoje eksponuojama šio kūrėjo, kuris yra ne tik poetas, bet ir
muzikantas, dailininkas, filosofas,
personalinė grafikos darbų paroda

„Tinklas“.
Šiemet jubiliejinį gimtadienį
švęsianti pedagogė, poetė Marija
Bučkienė skaitė eiles jau iš būsimos
septintosios savo knygos. Jos eilės
– dvasingos, garbinančios žmogų,
gamtos subtilybes, meilės galią. M.
Bučkienė džiaugėsi, jog kūrėjų vakaras vyksta rudenį, kadangi tai jos
mėgstamiausias metų laikas, kuomet gimsta daugiausia kūrybinių
minčių.
Savo nuoširdžia kūryba žodžio

mylėtojus kaip visada papirko poetas Juozas Maksvytis, kuris paskaitė
ne tik naujausių eilėraščių, bet ir žemaitiškų tekstų.
Kūrėjų vakare taip pat dalyvavo
kretingiškiams labiau kaip fotografas pažįstamas Virginijus Baltmiškis, kurio juodai baltų meninių fotografijų parodos puošė
jau ne vieną kultūros įstaigą. Šis
kūrėjas atranda save ir poezijoje.
Vakaro metu pirmą kartą kretingiškiams prisistatė kūrėju savęs
nedrįstantis vadinti Algimantas
Vaškys. Jo subtilūs humoristiniai
tekstai išjudino visus susirinkusiuosius ir nepaliko abejingų.
Neabejojama, jog bibliotekos
lankytojai dar ne kartą norės pasiklausyti kuklaus šių tekstų autoriaus.
Kūrėjų vakaras tapo įdomia patirtimi ne tik autoriams, bet ir atėjusiems jų pasiklausyti, kadangi
turėjo progos išgirsti labai skirtingos žodžio meistrų kūrybos.
Birutė NAUJOKAITIENĖ
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja

Vasarą į rudenį išlydėjo eilėmis
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejaus Baltojoje salėje buvo susirinkę kūrėjai, suvažiavę iš įvairių šalies kampelių. Juos į Kretingą, į literatūros ir meno šventę
„Vasara išeina į rudenį“ sukvietė asociacijų „Trijų mūzų blyksniai“ ir Lietuvos „Branduma“ bei Kretingos rajono neįgaliųjų draugijos vadovai.
„Pirmoji tokia Klaipėdos krašto literatų ir meno mėgėjų poezijos šventė vyko pernai rugpjūtį.
Joje dalyvavo kūrėjai, kurių dauguma – neįgalūs žmonės, iš Klaipėdos, Palangos, Rietavo, Skuodo, Kauno ir, žinoma, Kretingos.
Ypatingu renginio akcentu tapo
asociacijos „Branduma“ prezidiumo narių Irenos Žurumskienės
ir Vilimanto Zablockio organizatoriams įteiktas negęstančios
kūrybos simbolis – deganti žvakė pajūrio krašto kūrėjams linkint sėkmingai tęsti kūrybinę
veiklą. Įsipareigojome tokį renginį padaryti tradiciniu – vasarą
į rudenį eilėmis išlydėti kasmet,
pasidalinant su visais savo kūryba, mintimis, dvasiniais ir kūrybiniais impulsais. Žodį tęsime
– poezijos ir meno šventę Kretingoje surengėme antrąsyk“, –
„Švyturiui“ pasakojo Klaipėdos
regiono neįgaliųjų meninės raiškos ir sveikos gyvensenos asociacijos „Trijų mūzų blyksniai“ vadovas Jonas Tiškus. Jo žodžiais,
asociacija „Trijų mūzų blyksniai“
siekia neįgaliųjų integracijos į
Kretingos bendruomenės gyvenimą, tuo pačiu – ir į visos šalies kūrėjų sambūrį. Nuo pernai
asociacija „Trijų mūzų blyksniai“
dalyvauja ir visos Lietuvos poezijos bei kitų menų mėgėjų sambūryje „Branduma“.

Literatūros ir meno šventėje „Vasara išeina į rudenį“ šiemet dalyvavo per
70 kūrėjų iš įvairių šalies kampelių.
Negęstančios kūrybos simbolis – žvakė – uždegta ir šiemet linkint, kad
kūrybos ugnelė niekada neužgestų. Kitąmet gražią kretingiškių tradiciją
tęs Plungės literatai.

„Mūsų asociacija yra atvira
ne tik žmonėms su negalia, bet
ir visiems asmenims, turintiems
kūrybinę prigimties dovaną ir
norintiems dalyvauti aktyvioje
veikloje. O šventė „Vasara išeina
į rudenį“ yra vienas iš pagrindinių asociacijos „Trijų mūzų
blyksniai“ saviraiškos skatinimo
renginių“, – teigė J. Tiškus.
Šiemet šventėje dalyvavo per
70 kūrėjų iš Kretingos, Kauno,
Kėdainių, Mažeikių, Skuodo,
Gargždų, Palangos, Klaipėdos.
Juos sveikino asociacijos „Trijų
mūzų blyksniai“ pirmininkas

Jonas Tiškus, literatų grupės vadovė Gina Tiškuvienė, Kretingos rajono neįgaliųjų draugijos
pirmininkas Antanas Juškėnas,
kartu su literatais buvo ir Premjero patarėjas Antanas Vinkus,
Kretingos rajono meras Juozas
Mažeika ir jo pavaduotoja Danutė Skruibienė bei Administracijos direktorius Virginijus
Domarkas.
Kaunietė muzikė, Lietuvos
nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, asociacijos Lietuvos
„Branduma“ viceprezidentė Irena Žurumskienė, akcentavusi,

jog kūrėjams labai svarbu atrasti
bendrystės džiaugsmą kasdienybėje ir šventėse, priminė ir sambūrio „Branduma“ atsiradimo
pradžią. 2008 m. Kaune labai
aktyviai veikė literatų klubas,
kuriam vadovavo jau amžinybėn
išėjęs Lietuvos senjorų asociacijos prezidentas Vytautas Barauskas. Būtent jis sumanė suvienyti
visos šalies kūrėjus. Pernai sambūrio „Branduma“ kūrėjų šventė įvyko Zapyškyje, o kitąmet ją
ketinama surengti Žemaitijoje,
galbūt ir Kretingoje.
Šventės dalyviai pristatė savo
kūrybą, jiems vaidino neįgaliųjų
draugijos meninė grupė „Alanta“. Beveik penkias valandas trukęs renginys baigtas apdovanojimais ir padėkomis.

Vienas iš šventės sumanytojų ir
organizatorių Klaipėdos regiono
neįgaliųjų meninės raiškos ir sveikos gyvensenos asociacijos „Trijų
mūzų blyksniai“ vadovas Jonas
Tiškus.

