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Džiugią nuotaiką dalino... nykštukai 

s. daukanto progimnanzijos nykštukai – vaikų folkloro kolektyvo „Blezdingelė“ nariai ir 
jų vadovė sigita dirmeitienė – pačių kurtais varpeliais ir saldainiais apdalino ne tik gatvės 
praeivius.

„Pernai prieš šv. Kalėdas važiavome į Kre-
tingos socialinės globos namus, kur šventinio 
džiaugsmo suteikėme šios įstaigos gyvento-
jams. Kadangi tas susitikimas buvo itin šiltas, 
žmonių veidai švytėjo nuo šypsenų, nuspren-
dėme pradžiuginti ir mikrorajone, kuriame 
yra mokykla, gyvenančius žmones, – pasakojo 
S. Dirmeitienė. – Kelionei ruošėmės visą die-
ną – piešėme ir karpėme kalėdinius varpelius, 
rišome raudonus kaspinėlius, užrašėme linkė-
jimus, o tada ėjome nuo vartų prie vartų. Var-
pelius gyventojams į rankas įdavėme arba prie 
sodybų vartų palikome. Buvo smagu matyti, 
kaip išeina iš namo žmogus be nuotaikos, net 
suirzęs, o išvydęs mus, nykštukus, iškart nusi-
šypso. Labai šiltas žmonių priėmimas, jiems 
suteiktas džiaugsmas paskatino su dovanėlė-
mis šiemet keliauti toliau už mokyklos ribų“.

Nykštukai aplankė progimnazijos kaimynys-
tėje esančius gyventojus, A. Kalniaus kepyklėlę, 
varpeliais ir saldainiais apdalino geležinkelio 

stotyje traukinio ar autobuso laukusius kelei-
vius, Rotušės aikštėje vykusios šventinės mugės 
prekeivius ir pirkėjus, gražių švenčių ir prasmin-

go jų laukimo linkėjo visiems sutiktiems gatvės 
praeiviams, Kretingos rajono švietimo centro, 
Kretingos kultūros centro, Kretingos seniūni-

jos ir kt. įstaigų darbuotojams. „Tas jausmas, kai 
matai besišypsančius ar net ašarą braukiančius 
žmones, kurie taip pat išlydi su nuoširdžiausiais 
linkėjimais, dėkodami, garsiniu signalu svei-
kina pro šalį važiuojantys vairuotojai, žodžiais 
nenusakomas. Tokiomis minutėmis labai gerai 
supranti, kad tūkstantį kartų smagiau yra duoti 
negu imti. Išdalinome 2 kilogramus saldainių, 
kurių parūpino šią mūsų gerumo akciją labai 
palaikanti direktorė Sigita Jonaitienė, ir net tuos 
saldumynus, kuriuos patys buvome gavę dova-
nų, – juokėsi „Blezdingelės“ vadovė. – Po trijų 
valandų kelionės grįžome pavargę, bet pakylėti, 
tuo labiau, kad ir oras buvo nuostabus. Pernai 
keliavome per lietų, parėjome šlaput šlaputėliai, 
ne tik batus, bet ir drabužius teko džiovinti“.

Ši tradicija, pasak S. Dirmeitienės, bus tęsia-
ma ir kitąmet, nes praskaidrinti žmogui nuo-
taiką didelių investicijų nereikia – tik nuošir-
daus žodžio, šypsenos ir su didele meile kurtos 
simbolinės dovanėlės.

Paroda, nukelianti į tušo pasaulį

Parodos lankytojai noriai išmėgino rašymą 
tušu.

Pasak algimanto verbuto, jei ne kretingos muziejaus direk-
torės vidos kanapkienės kvietimas, „MTP“ būrelio galbūt nė 
nebūtų buvę.

„susiradau kelis norinčius, kad vienam nebūtų labai liūdna. Pakalbinau – at-
ėjo“, – apie būrelio kūrimąsi pasakojo parodos iniciatorius algimantas verbu-
tas. apžiūrėti tušo technika atliktus darbus galima iki sausio 20 dienos.

Minėtas trijų raidžių pavadi-
nimas „MTP“ vienos reikšmės 
neturi. „Meditacija tušo pasau-
lyje, Miniatiūra tušo pasaulyje, 
Mes tušo pasaulyje... Mums la-
bai patinka laisvas raidžių žais-
mas“, – jau po parodos atidary-
mo atskleidė jos iniciatorius A. 
Verbutas. Ir netrukus ne tik su 
džiaugsmu, vis stabtelėdamas pa-
sigėrėti dalyvių darbais, aprodė dvi 
parodos patalpas, bet ir išsamiau 
papasakojo apie būrelio veiklą 
bei savo kelią iki tušo.

Nors greta darbų surašyti tik 
dalyvių vardai, mat nenorėta 
skelbti pavardžių, A. Verbutas 
šiek tiek praskleidė paslapties 
šydą ir užsiminė, jog skirtingose 
erdvėse eksponuojami būrelio 
nuolatinių narių (šmaikščiai va-
dinamų „stacionaru“) ir kituo-
se šalies miestuose gyvenančių 
„neakivaizdininkų“ darbai. „Jie 
tik prieš du mėnesius pradėjo 
piešti tušu. Per parodos atidary-
mą visi gyrė ir stebėjosi, kaip jie 
taip sugeba“, – apie „stacionaro“ 
narius Viktorą ir Elvyrą pasa-
kojo A. Verbutas. Drauge su juo 
nuolat tušo techniką jaukinasi 3 
mėgėjai.

Kitoje erdvėje galima išvysti 
„neakivaizdininkų“ kūrinius. 
Šie žmonės – Vilniuje, Mari-
jampolėje, Klaipėdoje gyvenan-
tys A. Verbuto draugai. „Su jais 
bendravome per atstumą, t. y. 
telefonu. Birutė – mano kur-
so draugė, prisimenu, ji labai 
gražiai rašydavo, piešdavo... 
Jos darbai tokie lengvi, švarūs. 
Fantastika“, – apie kiekvieną da-
lyvį tądien rado ką pasakyti A. 
Verbutas. 

Pirmojoje „MTP“ parodoje 
eksponuojami ir paties A. Verbu-
to, prieš 3 metus susidomėjusio 
tušo menu, kūriniai. „Domė-
jausi, gilinausi, žiūrėjau inter-
nete vaizdo įrašus, kaip su tušu 
žaidžia japonai, kaip jie valdo 
teptukus, jaučia linijas, mąsto. 
Labai patiko. Užsikabinau. Pra-
dėjau nuo „zentangle“ metodo 
(lietuviškai vadinamas „dzenrai-
žymu“, – aut. past.). Su būrelio 
nariais žaidžiame, piešimas tušu 
– mūsų žaidimas. Vieni mezga, 
kiti užsiima joga, sportuoja – yra 
įvairiausių meditacijos formų. O 
mes piešiame“, – sakė A. Verbu-
tas. Jis džiaugėsi, kad Kretingos 
muziejaus direktorė V. Kanap-

kienė pakvietė įsikurti ūkvedžio 
name. „Jei ne ji, gal būčiau sėdė-
jęs ir meditavęs su tušu namuo-
se“, – prisipažino pašnekovas ir 
pridūrė, kad šis muziejus – tikras 
Kretingos kultūros perlas.

Aplankyti parodą bus galima 
iki pat sausio 20-osios: tą dieną ją 
pakeis nauja ekspozicija, ir taip – 
iki pat gegužės pabaigos. „Būnu 
po pietų trečiadieniais, ketvirta-
dieniais ir penktadieniais, nuo 14 
valandos, galite ateiti pabendrau-
ti“, – kvietė A. Verbutas ir sakė 
jau turintis naujų idėjų.

Irma ANTANAITYTĖ

kretingos muziejaus ūkvedžio namo antrajame aukšte veikianti paroda yra įrodymas, kiek daug kartais gali padaryti ir vienas žmogus, jei išties mėgaujasi 
tuo, ką daro. Šiame name, pakviestas pačios muziejaus direktorės vidos kanapkienės, patalpas išsinuomojo klubas „Mes“, o jo vadovas algimantas verbutas 
čia subūrė grupelę bendraminčių, pasivadinusių „MTP“ būreliu. Nuo įkurtuvių praėjus vos porai mėnesių šiose patalpose jau veikia pirmoji būrelio paroda.

Laima STONKUVIENĖ

didžiųjų metų švenčių išvakarėse kretingiškiams gerą nuotaiką dovanojo būrelis vaikų – nykštukų kepurėlėmis pasipuošę s. daukanto pro-
gimnazijos folkloro kolektyvo „Blezdingelė“ nariai, lydimi vadovės sigitos dirmeitienės, gatvės praeivius džiugino simbolinėmis dovanėlėmis, 
vaišino saldainiais, o įstaigų darbuotojams ir uždainavo.


