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TRADICIJOS

Onų klubas: nuo duonos kepimo iki skrybėlių iš lapų
Diana JOMANTAITĖ

Kretingos muziejuje gimė ir pamažu gražiai auga nauja tradicija. Laikas nuo laiko muziejuje susirenka Onos –  šį senovinį vardą nešiojan-
čios moterys iš Kretingos miesto ir apylinkių susibėga tam, kad pabendrautų bei išmoktų kažko naujo. Paskutiniame susitikime Onos mokėsi 
gaminti skrybėles iš klevo lapo. Šio neįprasto kūrybinio proceso mokė viešnia iš Estijos. 

Onos kibo į darbą – pagaminti skrybėlei iš klevo lapų valandos kitos 
neužtenka.

Muziejininkė Roma Luotienė (kairėje) neseniai susipažino su Kazimie-
ra iš Estijos, kuri sutiko atvykti į Kretingą ir Onų klubo nares pamokyti 
kurti skrybėles iš lapų.

Iš Darbėnų kilusi, o dabar Estijoje gyvenanti Kazimiera paaiškino, kad 
floristinei skrybėlei pagaminti reikia 70 klevo lapų.

Viskas prasidėjo nuo Oninių. 
Tuomet Kretingos muziejaus 
kultūrinės veiklos vadybinin-
kė Roma Luotienė sukvietė 
Onas švęsti vardadienio ir kepti 
duonos. Duona – neatsiejamas 
Oninių simbolis. Tuomet Onos 
klausėsi Vidos Viskontienės pa-
sakojimo apie duoną, jos kepi-
mo subtilybes bei protėvių per-
duotus prietarus ir tikėjimus. 
Jau tada, vasarą, Onos sutarė, 
jog tai – ne paskutinis jų susi-
tikimas. Net kilo mintis kurti 
Onų klubą. Panašu, jog mintis 
virsta realybe – Onos vėl susi-
tiko rudeniniam pasibuvimui ir 
jau planuoja naujus kūrybinius 
pasimatymus. 

„Šį kartą mūsų susitikimas 
skirtas rudeniui palydėti. No-
rime nusišypsoti rudeniui – juk 
jis toks spalvingas. Susirinkome 
gaminti skrybėlių. Ir ne papras-
tų – iš klevo lapų. Mintis to-
kiam susitikimui kilo prieš gerą 
mėnesį. Turėjau turistų grupę 
iš Estijos. Einame kartu, šnara 
nukritę klevo lapai, o viena mo-
teris ir sako – tai mano lapai. 
Įsikalbėjome ir užsimezgė gra-
ži draugystė. Viešnia iš Estijos 
– Kazimiera Vellemaa – sutiko 
atvykti į Kretingą iš naujo ir 
papasakoti apie save bei išmo-
kyti kai ko naujo“, – Onų naujo 
susitikimo idėją papasakojo R. 
Luotienė. 

Jai kartu su viešnia iš Estijos 
kilo mintis pamokyti Onų klu-
bo nares, kaip gaminti dekora-

tyvines skrybėles iš klevo lapų. 
Prasidėjus pamokai paaiškėjo, 
kad iš Estijos į Kretingą atvyku-
si Kazimiera – daugiau susijusi 
su mūsų rajonu negu su mūsų 
Baltijos kaimyne. 

„Esu kilusi iš Darbėnų. Į Es-
tiją nuvedė meilė – mano vyras 
yra estas. Įdomiai susiklostė 
gyvenimas. Palangoje kažkada 
lankiau gidų kursus, bet jų ne-
baigiau. Apsigyvenusi Estijoje 
baigiau gidų kursus ir vedu eks-
kursijas lietuvių grupėms Tiuri 
miestelyje. O į kraštą, iš kurio 
esu kilusi, štai atvykstu pati kaip 
turistė“, – juokavo Kazimiera. 

Jos aistra – sodininkystė, au-
galai. Tad kūrybiškai moteriai 
įdomu augalus ne tik prižiūrėti, 

bet iš jų kažką ir kurti. Iš vienos 
lietuvės Kazimiera išmoko ga-
minti klevo lapų skrybėles. Vie-
nai reikia net 70 klevo lapų. Šis 
kūrybinis procesas – labai ilgas, 
per vieną Onų susitikimą mote-
rys neįprastų skrybėlių sukurti 
nesuspėjo. Tačiau džiaugėsi 
nauja pažintimi ir naujomis pa-
mokomis. Kūrybinį procesą ir 
bendravimą dar labiau sušildė 
gilių kava bei mielinis pyragas. 

„Skrybėles darėme iki šešių 
vakaro ir moterys jas dar išsine-
šė namo. Tai ilgas procesas, bet 
buvo labai smagu pabūti kartu. 
Tokia ir susitikimų esmė – burti 
mūsų Onų klubą, skatinti susi-
tikimus, bendravimą. Paben-
dravusios su viešnia iš Estijos, 

išmokusios kažką naujo, Onos 
nusprendė, kad po kiek laiko ir 
vėl susitiks muziejuje. Sutarė-
me, kad kitą kartą mokysimės 
kulinarinių dalykų. Tarp Onų 
– ne viena puiki šeimininkė. 
Pirmiausia mokysimės gaminti 

kastinį, o vėliau – ir kitus tra-
dicinius valgius“, – planais da-
lijosi R. Luotienė, susitikime 
su Kazimiera iš Estijos iškėlusi 
mintį, kad galbūt Onų klubas 
vieną dieną išvyks ir į kelionę 
po Estiją.

Meno edukacija su Nomeda Marčėnaite
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, vykdydama projektą „Meno terapija ir edukacija moterims“, kurį finansuoja 

Lietuvos kultūros taryba ir Kretingos rajono savivaldybė, kretingiškėms suteikė galimybę dalyvauti ne viename meno terapijos ir edukacijos 
užsiėmime. Viešojoje bibliotekoje vyko biblioterapijos paskaita ir praktinis užsiėmimas, meno terapijos užsiėmimai ir kt.  Knyga, tapyba, kūry-
biniai užsiėmimai – tai savotiška, bet labai veiksminga terapija, kuri turi įtakos ne tik žmonių gerovei, bet ir bendrai sveikatos būklei.

Susitikti su Nomeda Marčėnaite panoro štai toks gausus būrys moterų.

Viena iš projekto „Meno te-
rapija ir edukacija moterims“ 
veiklų – kūrybinis susitikimas 
su žinoma dailininke, keramike 
Nomeda Marčėnaite. Meninin-
kė susirinkusias moteris mokė 
porcelianinių puodelių dekora-
vimo meno. Supažindinusi su 
dekoravimo ypatumais, techni-
ka, priemonėmis, pakvietė ban-
dyti pažadinti savyje mažas, drą-
sias mergaites ir sukurti meną 
sau. Moterys greitai perprato 
puodelių dekoravimo techniką, 
kuri nėra paprasta, reikia piešti 
neliečiant puodelio, kad pagrin-
das išliktų švarus. Kai puodeliai 
pražydo įvairiausiomis spal-
vomis ir vaizdais, Nomeda ne-
gailėjo pagyrų, patarimų. Visi 
puodeliai tą vakarą buvo deko-
ruoti labai skirtingai, tačiau kie-
kvienas kūrinys buvo ypatingas, 
išskirtinis. Visi žmonės grožį 

supranta savaip, tad kiekvienas 
ir save per meną išreiškia abso-
liučiai skirtingai.

Nomedai Marčėnaitei paklau-
sus, ar kuri nors moteris jaučia-
si nuskriausta dėl jos dėmesio, 
pasklido nuoširdus juokas – No-
meda labai nuoširdus, paprastas 
ir savo vidumi turtingas žmo-
gus, kuris savo kalbėjimu ne tik 
įkvepia, bet ir šildo.  Menininkės 
pagalba ir padrąsinimai leido at-
skleisti savo kūrybinį potencia-
lą, kuris kartais būna užslėptas. 
Moterys, ant puodelio pasirašiu-
sios savo vardą, norėjo, kad ant 
jo kaip gražaus vakaro prisimi-
nimas būtų ir Nomedos parašas.

Kadangi susitikimas organi-
zuotas bibliotekos iniciatyva, N. 
Marčėnaitė Kretingos moterims 
linkėjimus išreiškė kalbėdama 
apie knygą C. P. Estes „Bėgančios 


