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Pasirodę svečių teisėmis, laimėjo didįjį prizą
Diana JOMANTAiTĖ

Vaikų ir jaunimo teatras „Atžalynas“ su spektakliu „Pienių vynas“ ir toliau maloniai stebina žiūrovus bei laimi apdovanojimus. Per žiemos
atostogas į Sočį išvykę atžalyniečiai turėjo būti dovana rusų teatro mylėtojams. Tad tikra staigmena tapo tai, kad vaikų teatro festivalio pabaigoje kretingiškiai buvo apdovanoti Grand prix.
Spektaklis „Pienių vynas“, ko
gero, skirtas ne tik vaikams. Puiki vaidyba ir spektaklio mintys,
metaforos užburia bei priverčia
susimąstyti, kas yra tikroji laimė. Šis spektaklis po premjeros
2015 metais rodytas jau daugiau
negu 10 kartų ir ne tik Kretingos
scenoje.
„Rusijoje yra fondas, kuris
šalies regionuose organizuoja teatro konkursus. Vėliau šio
festivalio regionų laureatai per
žiemos atostogas vyksta į baigiamąją šventę. Susirenka geriausi
Rusijos vaikų teatrai. Į šį festivalį taip pat pakviečiamas ir vienas
kolektyvas iš užsienio. Tai būna
lyg dovana festivalio dalyviams.
Mes „Pienių vyną“ rodėme Rygoje. Ten spektaklį pamatė Sočio festivalio organizatorė, kuri
iš karto suprato, jog mes būsime
toji dovana“, – išvykos į Sočį istoriją priminė „Atžalyno“ vyr.
režisierė Auksė Antulienė.
Į Sočį atžalyniečiai vyko svečių teisėmis ir nesitikėjo, kad
dalyvauja konkursinėje programoje. Todėl festivalio pabaigoje
įvykę apdovanojimai jiems buvo
tikra staigmena.
„Festivalio organizatoriai la-
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„Atžalyno“ režisierė Auksė Antulienė džiaugiasi savo jaunųjų teatralų
sėkme ir rengiasi naujai premjerai.

bai mėgsta apdovanojimus, bet
mes galvojome, kad esame dovana. Todėl kai per uždarymą
paskelbė, jog mūsų „Pienių vynas“ laimėjo Grand prix, labai

nustebome. Spektaklio aktoriai
Alanas Mėžetis ir Kotryna Vaineikytė buvo apdovanoti kaip
geriausi berniuko ir mergaitės
vaidmenų atlikėjai“, – apie di-

džiulę sėkmę festivalyje pasakojo A. Antulienė.
Pasak jos, „Pienių vynas“ buvo
įvertintas labai gerai – tiek žiūrovų, tiek profesionalų režisierių.
„Aptarimas vyko ir tik režisierių būryje, vertino vien profesionalai. Sulaukėme labai daug
gerų žodžių, įvertinimų. Vienas
įsimintiniausių komplimentų
buvo vienos režisierės išsakyta
mintis: vienu momentu norėjau
salėje susodinti profesionalus,
tegu jie žiūri į vaikus – kaip iš
tiesų reikia vaidinti. Kita išsakyta mintis buvo – aš pirmą
kartą mačiau spektaklį, kuriame nesupratau nė žodžio, bet
supratau viską. Šios mintys man
labai įstrigo ir buvo didelis įvertinimas, nes vaikų vaidyba buvo
labai išgirta, įvertinta, kad be
didelių dekoracijų sugebėjome
išspręsti situacijas“, – spektaklio
sėkme džiaugėsi A. Antulienė.
Įvertintas buvo ne tik spektaklis, bet ir bendravimas – vaikai
užmezgė šiltus santykius, draugystes, festivalio dalyviai, anot
A. Antulienės, vieni kitiems padovanojo daug šiltų emocijų bei
meilės.
„Renginys vyko Sočio sveika-

tingumo komplekse. Pabuvome
tikrame kurorte – baseinai, subalansuota mityba, jūra, kalnai.
Festivalio metu ne tik žiūrėjome
spektaklius, bet ir dalyvavome
aptarimuose, vaikams surengtos kūrybinės dirbtuvės. Taip
pat buvo surengtas susitikimas
su mūsų kolektyvu, pristatėme
Lietuvą per žaidimus, etiudus.
Vaikai išmoko susikalbėti naudodami technologijas – vertėjus telefone, labai susidraugavo.
Festivalio organizatoriai net
neabejojo, kad į Sočį turėsime
atvykti dar kartą. Ir dar vienas
svarbus dalykas, kurio išmokome pabuvę ten. Mėgstame
padejuoti, kad blogai Lietuvoje
gyventi. O po festivalio vaikai
man sako – gera jaustis lietuviu,
gera pristatyti savo šalį. Parsivežėme papildomo patriotizmo,
kad visai nebūtina bėgti iš mūsų
šalies, kad ir čia yra gera“, – sakė
A. Antulienė.
Po sėkmingo spektaklio „Pienių vynas“ atžalyniečiai ant
laurų nemiega ir netinginiauja.
Jau ateinantį penktadienį įvyks
naujo spektaklio premjera –
žiūrovai scenoje išvys Lauryno
Juknos „Pabėgimą į Akropolį“.

gamtos akimirkos – nuotraukų parodoje

Kretingos Trečiojo amžiaus universiteto foto-video studija
„Fotoakimirka“ kviečia į fotografijų parodą „Laiko trapumas“. Nuotraukų, kuriose užfiksuotos besikeičiančios gamtos
akimirkos, galeriją galima apžiūrėti Kretingos muziejuje.
„Fotografija – tai meno forma, per
kurią pateikiame savo požiūrį į pasaulį. Mūsų patirtys, išgyvenimai ar
tiesiog smalsumas ir noras pažinti,
leidžia nesunkiai atrasti įvairiausių temų. Šis procesas, visų pirma,
bandymas praplėsti savo patirtį, pažvelgti į save ir į aplinkinius kitaip,
drąsiau, plačiau. Fotografija nekeičia
pasaulio, ji randa kitą požiūrį ir plečia akiratį. Tai tarsi sustabdyta gyvenimo akimirka ir galimybė pamatyti
pasaulį kitu kampu“, – taip apie savo
pomėgį, požiūrį į fotografiją kalba
„Fotoakimirkos“ fotografai mėgėjai.
Studija susikūrė 2015 metais.
Kaip sako jos nariai, jie yra stiprus
kolektyvas, nuolat besimokantis,

tobulėjantis, atrandantis grožį, jį
įamžinantis ir besidalijantis su kitais.
Jų gyvenimas neįsivaizduojamas
be gamtos, kurioje fotografai randa
prieglobstį, nusiraminimą.
Studijos „Fotoakimirka“ narių
darbai – tai bandymas sustabdyti
akimirką ir prakalbinti nuotrauką.
Parodos lankytojai gali pamatyti
žavias, įkvepiančias, kvapą užgniaužiančias akimirkas, kurias pavyko
užfiksuoti fotografams-mėgėjams
Irenai Gaigalienei, Juozui Griciui,
Vaclovui Griciui, Janinai Kaškevičienei, Eugenijai Kedienei, Albertui Mikučioniui, Angelinai Paulauskienei,
Danutei Vasiliauskienei, Stanislavai
Zakličkienei.

Parodoje „Laiko trapumas“ galima pasigrožėti įstabiomis gamtoje užfiksuotomis akimirkomis.

