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� „VILTIS“ 2007/3    priedas

Kiekvieną vasarą „Vilties“ bendrija vykdo psichosocialinės reabilitacijos programą 
sutrikusios raidos asmenims ir jų tėvams bei globėjams. Ir šiais metais liepos 23 –  
rugpjūčio 16 dienomis vyko dvi šios programos dalys. Pirmoji dalis  (07 23-08 03) –  
tai  užimtumo grupės bei teisinės konsultacijos sutrikusios raidos asmenims, jų tėvams ar 
globėjams, tai šeimos savitarpio paramos grupės, tai A.P.L.L.E specialiosios pedagogikos 
kursai specialistams. Antroji dalis (08 05-08 16) – tai neįgaliųjų meninės veiklos pleneras, 
sutrikusio intelekto asmenų, jų tėvų ar globėjų konsultacijos taikant atvejo vadybos metodus; 
užimtumo grupės sutrikusios raidos asmenims.  

Džiugu, kad psichosocialinės reabilitacijos programa ne tik suteikia gražiam pulkui 
gyvenimo nelepinamų žmonių neužmirštamų atokvėpio valandėlių prie saule nužertos beribės 
Baltijos, bet ir veria vis platesnes saviraiškos erdves svarbiausiems bendrijos nariams – 
neįgaliesiems. Ypatingas erdves, kuriose negalė iš ribojančio veiksnio netikėtai tampa stimulu, 
leidžiančiu kiekvienam pasinerti į masinančius nepakartojamus ieškojimus ir pagaliau atrasti 
savo vietą įvairialypiame, daugiabriauniame, žaižaruojančiame kūrybos procese. Juk vaidinti, 
dainuoti, groti, šokti, piešti – vadinasi, vis plačiau skleistis gyvenimui ir aplinkiniams.

Šiame mūsų žurnalo priede suteikiame žodį patiems įvairiausiems vasaros meninio 
vyksmo proceso – Meninės veiklos plenero 2007 – dalyviams: ir tiems, kurie dalijosi savo 
teorinėmis bei praktinėmis žiniomis, ir tiems, kurie jų godžiai sėmėsi, nes kiekvienas, net ir 
pats mažiausias atradimas – tai ne tik individualių, bet ir kolektyvinių pastangų išdava. 
Didis stebuklas, kurį dovanoja visiems ir kiekvienam nepamirštamos tikrosios bendrystės 
akimirkos, skatinančios puoselėti ir dauginti kūrybinius impulsus būsimoms veikloms, 
naujiems įkvepiantiems susitikimams...

Žurnalo rengėjai 
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Užsiėmimai...  
kūnui ir jausmams  
šildyti

Silvija Bilskytė
Režisierė, Dienos centro ,,Šviesa” teatro 

terapinės grupės vadovė   

Šiais metais meninės veiklos pleneras 
turėjo tikslią programą. Ją sudarė teoriniai 
ir praktiniai užsiėmimai, kuriuose dalyvau-
davo po 2-3 teatro grupes. Vakarais nuolat 
vykdavo vadovų susitikimai, kuriuose buvo 
aptariama dienos veikla ir matyti spektakliai.

Šiemet į plenerą atvyko 7 kolektyvai: 
Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro 
teatro grupė „Spindulys“, Kėdainių pen-
sionato teatro grupė „Buratinas“, Vilniaus 
miesto Markučių dienos veiklos centro teatro 
grupė, Panevėžio jaunuolių dienos centro 
teatro grupė „Svajokliai“, Simno specialiosios 
mokyklos teatro studija „Runa“, Skuodo 
globos ir socialinės priežiūros centro teatro 
trupė „Šaltinėlis“ ir bendrijos „Šilutės Viltis“ 
dramos kolektyvas „Žvaigždės“. Simniečiai ir 
panevėžiečiai, dalyvavę plenere jau antrą (ir, 
tikėkimės, ne paskutinį) kartą, buvo drąsesni, 
o likusieji iš pradžių, matyt, pasijuto pakliuvę 
į visišką nežinią.

Pradžia visada būna sunki. Juk tiek daug 
aplinkui naujų veidų, tiek daug reikia nuveik-
ti, o norisi dar ir iki valiai atsibūti prie jūros, 
mėgautis saule, smėliu, gaiviu vėju... Beje, 
saulė džiugino mus beveik kiekvieną dieną, 
todėl kartais atrodydavo, kad ji labiausiai 
ir lemia užsiėmimų tvarką. Tačiau netrukus 
viskas susidėliojo į vietas. Iki pietų užsiėmi-
mai vykdavo trijose vietose vienu metu. Na, o 
po pietų, jeigu nereikėdavo rengtis vakari-
niam pasirodymui, galima būdavo iki valiai 
atsidžiaugti jūra ir saule.

Su aktorinio meistriškumo pagrindais 
ir teatro istorijos ištakomis plenero dalyvius 
supažindino Jaunimo teatro aktorius Vytautas 
Taukinaitis. Su kūno judesio ir plastinės 
išraiškos mokymo metodika bei pantomimos 
elementų panaudojimu ugdant neįgaliųjų 
kūrybiškumą – šio straipsnio autorė Silvija 
Bilskytė. 

Judesys man visada buvo labai svarbus, o 
ypač dirbant su neįgaliaisiais. Juk daugelis jų 
sunkiai gali išreikšti save žodžiu, todėl kūno 
kalba jiems tampa pagrindiniu instrumentu 
norint kūrybiški išreikšti save teatro pasau-
lyje. Todėl prieš užsiėmimus visi rinkdavo-
mės didžiojoje stovyklos salėje. Draugiškai 
pasisveikindavome. Naudodamiesi įvairiais 
teatriniais elementais apsikeisdavome gera 
nuotaika. Paprastai tai būdavo trumpas 
psichofizinis trenažas. Nesudėtingi plastiški 
kūno judesiai išjudindavo ne tik kūną, bet ir 
jausmus. Pavyzdžiui, šildant burnos raumenis 
reikėdavo suvalgyti bent po vieną menamą 
obuolį. Iš pradžių jį nusiraškyti nuo įsivaiz-
duojamo medžio, nusivalyti, o tada drąsiai 
kąsti, gerai sukramtyti ir nuryti.

Kūnui apšilti padėdavo dar vienas mielas 
pratimas. Jį atliekant reikėdavo greitai judinti 
plaštakas per riešus, kol jos tapdavo... plaz-
dančiais drugeliais, o ir visas kūnas įgaudavo 
plastikos bei žaismingumo. Teko pratybų 
dalyviams ir tempti įsivaizduojamą virvę, ir 
lipti ant stogo, ir kristi nuo jo, ir t. t. Norėjosi, 
kad jaunuoliai išmoktų savarankiškai ir drą-
siai judėti erdvėje. Įdomu, kad pradėjus judėti 
vienam, jo pavyzdžiu pasekdavo ir kitas, ir 
dar kitas... Taip ir įsibėgėdavo ilgas judrus 
traukinukas.

Dėkui visų grupių vadovams, kuriems 
šiemet atstovavo socialiniai darbuotojai, už 
kūrybingai praleistą laiką. Tikėdamasi, kad 
visus juos palietė teatro virusas, norėčiau 
pateikti keletą pastebėjimų, kurie jiems galbūt 
pravers brandinant bei įkūnijant tolesnius 
kūrybinius sumanymus. 
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	Svarbu tiksliai žinoti spektaklio idėją,  
t. y. pagalvoti apie tai, ką ir kam norite 
pasakyti. Ne mažiau svarbi ir spektaklio 
ekspozicija, paprasčiau tariant, įžanga, 
kurios tikslas – supažindinti žiūrovus su 
būsima istorija, neišduodant jų lau-
kiančios intrigos. Kadangi spektakliui 
tiesiog būtinas pagrindinis įvykis, dėl 
kurio „užverda visa košė“ ir vyksta kova 
scenoje, ne mažiau reikalinga ir atomazga, 
surikiuojanti viską į savo vietas. O finale 
belieka pabrėžti, ką norėjo pasakyti kūri-
nio autorius ir patys aktoriai.

	Reikia drąsiai panaudoti sceninę erdvę, 
pagal spektaklio veiksmą modeliuoti 
mizanscenas, t. y. aktorių išsidėstymą 
scenoje, dekoracijų ir apšvietimo kaitą.

	Nevertėtų užmiršti, kad ir dekoracijos, ir 
visi scenoje esantys daiktai turi būti ne 
statiški, bet gyvi ir išraiškingi, todėl juos 
irgi reikia įtraukti į veiksmą.

	Spektaklio eigoje veiksmas turi būti svar-
besnis už tekstą. Nevalia, kad pastarasis 
(ypač jei tai profesionalus skaitovo įrašas) 
užgožtų aktorius.

	Kiekvienam aktoriui reikia parinkti tokią 
veikimo erdvę ir laiką, kuriuose jis būtų 
svarbus bei matomas. Juk tam tikromis 
aplinkybėmis net ir pats silpniausias gali 
tapti svarbiausiu.

	Kiekvienas veiksmas ir judesys sceno-
je privalo turėti prasmę. Verta ieškoti 
išraiškingo veiksmo, kuris taptų atspirties 
tašku aktoriui ir prikaustytų žiūrovų 
dėmesį. To galima pasiekti ir pakeliant 
lapelį, ir užkliūvant, ir...

	Nereikėtų tenkintis vien tik literatūrinio 
kūrinio iliustracija. Geriau paieškoti jam 
režisūrinio sprendimo.

	Spektaklio muzika neturėtų apsiri-
boti visiems žinomomis estradinėmis 
dainomis, nereikėtų paversti pasirodymo 
ir pramoginiu muzikiniu šou. Įdomiau 
paieškoti klasikinės, džiazo, modernios 

ar instrumentinės muzikos, kuri padėtų 
išryškinti veikėjų charakterius ir sukurti 
norimą atmosferą.

	Neverta baimintis negalios. Kartais net 
galima ją dar labiau išryškinti, jeigu tai 
susistiprina sceninio veiksmo įtaigą, 
suteikia jam daugiaprasmio kolorito.
Meninės veiklos pleneras sujungė visus 

„Vilties“ bendrijos psichosocialinės reabili-
tacijos programos antrosios dalies dalyvius. 
Šventinei programos uždarymo ceremonijai 
nutarėme parengti bendrą vaidinimą, kuria-
me galėtų dalyvauti visi stovyklautojai – ir 
turintys negalią, ir tėveliai, ir savanoriai, 
ir plenero dalyviai. Pasirinkome pasaulio 
sukūrimo temą pagal Šventąjį raštą, kuri kuo 
puikiausiai tiko mūsų didžiuliam margaspal-
viam būriui. 

Kiekvienai stovyklautojų grupei buvo 
pasiūlyta pagal galimybes suvaidinti vieną iš 
pasaulio kūrimo dienų. O plenero dalyviams, 
be abejo, atiteko pagrindiniai vaidmenys. Pir-
miausia pasirodė Dievulis ir Šventoji Dvasia. 
Kai jau buvo atskirtos tamsa ir šviesa, vieni 
stovyklautojai tapo ryškiomis žvaigždėmis, 
saule, mėnuliu, lengvais debesėliais. Kiti įkū-
nijo kalnus, upes, jūras. Dar kiti virto iš žemės 
gelmių besiveržiančia gaivalinga ugnimi ar 
virto pralekiančiu viesulu. Atsirado ir tokių, 
kurie šlamėjo medžiu, pleveno kalno dydžio 
drugeliu, risnojo drambliu, plaukė rykliu… O 
pasaulio sukūrimą, žinoma, vainikavo – žmo-
gus. Dievulis ir Šventoji Dvasia sukūrė vyrą 
ir moterį!.. 

Viltiečių vaidinimas „Pasaulio sukūri-
mas“ tapo tikru himnu bendrystei, tikėjimui, 
vilčiai, meilei, gyvuosiantiems visados!
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profesionalo 
pastebėjimai

Vytautas Taukinaitis
Jaunimo teatro aktorius

Esu labai patenkintas, kad turėjau progą 
bendrauti su žmonėmis, apie kurių būtį ir 
buvimą iki šiol žinojau tik epizodiškai. Tokių 
žmonių iki Giruliuose vykusio meninės vei-
klos plenero 2007 neteko sutikti asmeniškai. 
Buvau į šį plenerą pakviestas skaityti paskaitų 
apie pasaulio teatro atsiradimą ir raidą nuo 
graikų, romėnų laikų iki viduramžių, rene-
sanso ir galop šių dienų. Mano klausytojai 
buvo teatro grupių aktoriai ir jų vadovai. 

Baiminausi, ar būsiu suprastas, pateikda-
mas teorinę medžiagą žmonėms, linkusiems 
bendrauti be teorijų, be abstrakčios informa-
cijos. Net galvojau, kad teorijos gal ir nelabai 
tereikia, nes neįgalių žmonių bendravimas 
yra tiesioginis, besiremiantis žvelgimu vienas 
kitam į akis ir, žinoma, labai emocingas. 
Jokioje kitoje stovykloje negirdėjau tiek juoko. 
Net žmogus, traukiamas per dantį, juokdavo-
si kartu su visais. Žavingiausia, kad neįgalių 
žmonių emocijos paviršinės – jie ką galvoja, tą 
ir sako. Jeigu jiems nusišypsai, sulauki šimtą 
kartų šiltesnės šypsenos. O kai suvoki, kad 
ši šypsena – pati tikriausia, be jokių išlygų 
ar kompromisų, apima tikra palaima. Mes, 
vadinamieji sveikieji, taip bendravome, deja, 
tik vaikystėje.

Atsivežiau į Girulius šiek tiek vaizdinės 
medžiagos: skaidrių apie Berlyno teatro 
butaforo Fišerio darbus ir pasaulio kostiumų 
istorijos nuotraukų kopijų. Kaip ir tikėjausi, 
vizualinė medžiaga padarė mano klausy-
tojams didžiausią įspūdį. Ateityje ir reikėtų 
grįsti teorinės medžiagos pateikimą visomis 
įmanomomis vizualinėmis bei garsinėmis 
priemonėmis. 

Antrame paskaitų cikle, skirtame akto-
riams ir jų profesijai, praktiškai nebuvo jokios 
teorijos. Konstantino Stanislavskio metodo ne-
dėsčiau – niekam tai nė nebūtų buvę įdomu. 
Stengiausi paskaitas kiek įmanoma konkreti-
zuoti. Atlikome etiudų su menamais daiktais, 
vaizdavome paukščius, gyvulius. Pasakojau 
klausytojams apie Jaunimo teatro, kuriame 
dirbu, spektaklius, apie tai, kad jo aktoriams 
neretai tenka būti ir varlėmis, ir lieptais, ir net 
kmynais ar braškėmis.

Jeigu pirmame paskaitų cikle klausytojus 
dar kiek kaustė drovumas, gal todėl, kad bu-
vau jiems nelabai pažįstamas, tai antrame visi 
tapo drąsūs, visi dirbo ir, žinoma, visi juokėsi 
iš visokiausių klaidų ir nesklandumų. Visiškai 
natūralu, kad visose teatro grupėse pasitaiko 
skirtingų charakterių žmonių. Bet jokiu būdu 
negalima darant bendrus grupinius etiudus 
palikti ramybėje drovesniųjų. Būtina įtraukti 
į kūrybinį procesą visus iki vieno. Stebėdami 
kitus, drauge su kitais juokdamiesi drovieji, 
be abejo, palengva atsikrato nelemtos min-
ties – aš nemoku, aš nenoriu to daryti...

Kol nėra metodinės medžiagos lavinti 
ritmikai, dėmesiui, sceniniam judesiui, tol 
grupių vadovai neturės tvirto pagrindo po 
kojomis. Juk reikia žinoti, nuo ko pradėti ir ką 
daryti su neįgaliais vaikais ir jaunuoliais, kad 
būtų galima rasti bendrą kalbą statant vaidini-
mėlius, kad neįgalieji žinotų, ko iš jų norima.

Dar kartą apmąstęs tai, ką pamačiau ir 
patyriau Giruliuose, t. y. kuo gyvena ir ką 
veikia meninės veiklos plenere teatro kolekty-
vai, vienareikšmiškai sakau – reikia skatinti ir 
remti šiuos mielus žmones, palaikyti jų norą 
būti pamatytiems, išgirstiems ir suprastiems. 
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Tiltas  
į atradimų  
šalį

Elena Dainauskienė
Simno specialiosios mokyklos direktorė

Arūnas Narauskas
Teatro studijos „Runa“ vadovas

Pirmiausia norėtume padėkoti JAV orga-
nizacijai „Saulutė“ (vadovė Indrė Tijūnėlis), 
prisidėjusiai prie Simno specialiosios mokyk-
los teatro studijos „Runa“ dalyvių kelialapių 
į stovyklą „Pasaka“ finansavimo. Stovyklos 
geografinė padėtis idealiai tiko ir fizinei, ir 
psichosocialinei sutrikusios ridos asmenų 
reabilitacijai.

Kiekvieną dieną vyko kūrybiški pasirody-
mai: skulptūrų, kaukių, tapybos parodos bei 
aukcionai, talentų vakarai, madų šou... Mūsų 
teatro studija pristatė stovyklos dalyviams 
spektaklį pagal H. K. Anderseno pasaką 
„Mergaitė, atsistojusi ant duonos“ ir surengė 
netikėtą šventę – „Kalėdos vasarą“. Ačiū 
mūsų rėmėjai – UAB „Rebutina“ (direktorius 
Algimantas Paukštaitis), kad galėjome visus 
stovyklautojus apdalyti saldainiais.

Mūsų teatro studija gyvuoja nuo 1993 
metų. Sutelktai ir nuoširdžiai bendraudami 
bei bendradarbiaudami jau pastatėme 13 
spektaklių, kuriuose vaidina Simno specialio-
sios mokyklos mokiniai ir dienos užimtumo 
„Šviesos“ namai jaunuoliai. Repeticijos vyksta 
4 kartus per savaitę žaidimų forma. Tai visada 
padeda išsaugoti ugdytinių dėmesį.

Darbo praktika parodė, kad sutrikusio 
intelekto mokinių aktyvumą užtikrina ir 
realistinis scenarijus, kuriame gausu įvairių 
gyvenimiškų situacijų, atitinkančių mokinių 
amžių, psichofizines savybes, skatinančių 
mąstyti, reikalaujančių atsakyti į iškilusius 

klausimus ar pareikšti savo nuomonę. 
Pavyzdžiui, mūsų spektaklio „Turtingi, bet 
nelaimingi“ tema buvo pinigai, paskatinusi 
ugdytinius susimąstyti ir ieškoti atsakymo 
į klausimą, ar iš tiesų žmogus laimingas, 
turėdamas daug pinigų. Kai rodėme šį 
spektaklį, daugeliui žiūrovų kilo klausimas, 
ar mūsų vaikai pažįsta pinigus. Taip, pažįsta, 
tačiau kaip ir visi ne visada supranta jų tikrąją 
vertę...

Ilgokai vyravo nuomonė, kad tarp inte-
lekto, bendrųjų gebėjimų ir kūrybiškumo yra 
tiesioginis ryšys – kuo aukštesni intelektas, 
tuo žmogus kūrybiškesnis. Žymus kūrybos 
psichologas, mokslininkas E. P. Torrance 
suformulavo vadinamąją „slenksčio“ teoriją, 
pagal kurią išeitų, kad jeigu intelekto koefici-
entas yra žemiau tam tikros ribos, kūrybiniai 
gebėjimai – riboti. Tačiau esama ir priešingos 
nuomonės, kad kūrybiškumas iš esmės nepri-
klauso nuo intelekto. Daugelio mokslininkų 
nuomone, kūrybiškumo ir intelekto santykis 
yra sudėtingas bei nevienareikšmis. Tai pui-
kiai įrodo ir darbas su neįgaliais jaunuoliais 
teatro studijoje. 

Svarbu, kad teatro studijos vadovas 
gerbtų mokinių kūrybines pastangas, ska-
tintų ir palaikytų kiekvieną ugdytinių idėją, 
pasiūlymą, stiprintų jų kūrybinę drąsą, pats 
rodytų kūrybingumo pavyzdį, taptų mokinių 
patarėju, pagalbininku sprendžiant meninės 
raiškos problemas. Integruota meninė teatrinė 
veikla sudaro sąlygas realizuoti savo galias ir 
gebėjimus, išgyventi teigiamas emocijas, pa-
sitenkinimą, pripažinimą. Per meninę raišką 
mokiniai įgyja pasitikėjimo savo jėgomis, o 
tai turi teigiamos reikšmės jų integracijai ir 
socializacijai.

Glaudus ryšys su meno pasauliu keičia 
pilką kasdienybę, tampa neišsenkančiu 
šaltiniu, iš kurio šių laikų žmogus gali semtis 
vis naujų jėgų. Ypač naudingas šiame nesi-
baigiančiame procese dalijimasis patirtimi. 
O progų tai daryti stovykloje „Pasaka“ buvo 
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daugybė. Neskaitant vakarinių aptarimų, 
kuriuose plenero vadovai Janina Butkuvienė, 
Silvija Bilskytė ir Vytautas Taukinaitis dosniai 
dalijosi patirtimi, mes, teatro studijų vadovai, 
neretai surengdavome improvizuotus semina-
rus tiesiog saulėtame paplūdimyje. Pavyz-
džiui, stebindavome aplinkinius poilsiautojus 
balso formavimo pratybomis, nuo kurių 
skambėdavo visas pajūris. 

Visi sutikome, kad teatras turi suteikti 
kiekvienam neįgaliam jaunuoliui galimybę at-
skleisti savo individualybę per meninę kūrybą 
ir raišką, o tuo pačiu įsijungti į aplinkinį gyve-
nimą. Teatras gali ir turi tapti tiltu, vedančiu 
neįgalųjį į atradimų šalį, kurioje jis atskleistų 
ir panaudotų savo galias bei gebėjimus. 

„Brėmeno muzikantai“  
dar duos garo!

Genė Sungailienė  ir Viktorija Sinikovienė
Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro 

teatro grupės „Spindulys“ vadovės

Ką mums, Jonavos rajono neįgaliųjų 
veiklos centro teatro grupei „Spindulys“, 
reiškia teatras? Jeigu anksčiau tegalėjome į šį 
klausimą atsakyti labai lakoniškai, tai dabar 
padėtis jau kitokia. O pradėjome savo veiklą 
kurdami mažus spektakliukus, paprastai 
ištraukas iš pasakų, kuriose būdavo 
įdomių ar juokingų personažų. Pirmasis 
spektakliukas buvo „Bjaurusis ančiukas“, 
kurį parodėme tėveliams.

Bėda, toli gražu ne visi mūsų ugdytiniai 
norėjo vaidinti. Daugelį kaustė scenos 
baimė. Todėl kvietimą į Meninės veiklos 
plenerą sutikome nepatikliai. Laiko 
pasirengti buvo mažai. Nusprendėme 
parodyti spektakliuką „Brėmeno 
muzikantai“ (brolių Grimų pasakos 
motyvais), kuriame norėjome papasakoti 
apie atstumtųjų draugystę, leidžiančią 
atgauti viltį ir susirasti jaukius namus. 

Tačiau nerimą kėlė aktorių neapsispren-
dimas, kokį personažą kas norėtų vaidinti. 
Nuomonės ir norai keitėsi kiekvieną dieną. 
Kas vieną dieną norėjo būti „plėšikas“, kitą 
dieną jau skelbėsi būsiąs „asilas“. Ir taip be 
galo. Ypač sunkiai mums sekėsi susikalbėti su 
Vytautu. Jam viskas būdavo vienodai neįdo-
mu. Nespėjęs įeiti į sceną, žiūrėk, apsisukdavo 
ir išeidavo. O prašomas pasilikti supykdavo. 

Paskutinę dieną prieš išvažiavimą į 
Girulius susidėjome spektakliui parengtas 
dekoracijas, personažų kostiumus, bet dar 
nebuvome tikri, kad vaidinsime. Mūsų jau-
nuoliai iš pradžių ir stovykloje baiminosi, net 
pyktelėjo, kad turės išeiti į sceną ir vaidinti 
reikliai publikai.
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kur širdys vėrėsi 
bendravimui

Birutė Obrikienė
Mama ir savanorė, Šilutė

Šią vasarą bendrijos „Šilutės Viltis“ 
dramos teatro kolektyvas „Žvaigždės“ pirmą 
kartą aktyviai ir turiningai poilsiavo stovyklo-
je „Pasaka“. Susitikome ir susipažinome su 
kitais kolektyvias, stebėjome jų pasirodymus, 
plojome negailėdami delnų... O ir patys paro-
dėme net du spektaklius: „Karlsonai, sugrįžk“ 
ir „Mūsų metai“ (režisierė Jolita Jurkienė). 

Aktoriams buvo nelengva – labai vargino 
karščiai. Kad mūsų vargšo Karlsono, pagraži-
nusio savo stotą pagalvėmis, neištiktų šilumos 
smūgis, teko jo galvą (prieš tai apdairiai 
nuėmus peruką) vėsinti po ranka pasitai-
kiusiu mineraliniu vandeniu. O spektaklio 
„Mūsų metai“ žiemos epizode dėl alinančios 
kaitros net teko atsisakyti kai kurių sceninių 
kostiumų detalių...

Džiugino mus ir audringi žiūrovų 
plojimai, ir pagyrimo žodžiai, kurių nešykš-
tėjo specialistai. Per teorines paskaitas daug 
bendravome su Kėdainių pensionato teatro 
grupe „Buratinas“, dalijomės teatrinės ir 
užimtumo veiklų patirtimi. Malonu, kad mus 
sieja bendri tikslai ir siekiai. Renginių gausa 
ir įvairovė neleido apsnūsti. Mūsų teatro 
aktoriai stengėsi aktyviai dalyvauti stovyklos 
gyvenime. Kiekvieną vakarą šokdavome dis-
kotekoje, kuri labai suartino stovyklautojus. 
Neužmirštamą įspūdį visiems paliko Silvijos 
Bilskytės režisuotas bendras visų plenero 
dalyvių vaidinimas „Pasaulio sukūrimas“.

Stovykloje mačiau begalę švytinčių akių. 
Visi buvome viena didžiulė šeima, kurios 
mama – „Vilties“ bendrija. Po jos sparnu pa-

Tačiau vilties suteikė jau pirmosios ben-
dros repeticijos – rytiniai trenažai. Aktyves-
nieji mūsų kolektyvo nariai pradėjo įkalbinėti 
„stebėtojus“, kad reikia pabandyti, neverta 
nuvilti auklėtojų. Ir mes, darbuotojos, ragi-
nome įsijausti į spektaklio veiksmą, išmėginti 
jėgas. O jeigu patiks?! Viskas judėjo į priekį 
mažais žingsneliais. Nuo pirmos, antros, 
trečios repeticijos. Žiūrim, jaunimas jau ir pats 
prašo repetuoti. Nė nepastebėjome, kaip atėjo 
pasirodymo diena. 

Kupinas įspūdžių išaušo neįgaliesiems 
būsimos premjeros rytas. Atrodė, įvyko 
kažkoks lūžis. Visi nekantriai laukė išėjimo į 
sceną. Regis, nė jaudulio nebuvo veiduose... 
Laimei, vaidinome iš pačio ryto, kol jaunuoliai 
dar nebuvo pavargę. Vos pasigirdus spekta-
klio muzikai, visi aktoriai kaipmat pradėjo už-
kulisiuose judėti ir į sceną žengė pasitikėdami 
savimi, gerai nusiteikę. Net Vytauto emocijos 
buvo be galo geros. Po pasirodymo pasipylus 
žiūrovų plojimams, pagyrimams, jaunuoliai 
pasijuto pakylėti, pelnytai didžiavosi savimi. 
Einant persirengti po spektaklio džiaugsmas 
liejosi per kraštus.

Sugrįžę į Jonavą, kur buvę kur nebuvę, 
vėl žiūrinėjame spektaklio nuotraukas, gyvai 
aptarinėjame nepamirštamas pasirodymo 
akimirkas. Mums, darbuotojams, šis pleneras 
suteikė naujų idėjų, kaip įtraukti neįgaliuosius 
į kūrybinį procesą, kaip pradėti repeticijas, 
kad jos būtų produktyvesnės. Aptarimų metu 
išgirsta kritika padės tobulinti mūsų „Breme-
no muzikantus“, plėtoti ir įvairinti veiksmą, 
praturtinti jį netikėtais vaidybos elementais.
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sijutome saugūs, drąsūs, pasitikintys savimi. 
Visiškai taip pat, kaip bendrame spektaklyje 
iš tamsos atsirado šviesa ir gyvybė, taip ir 
mūsų širdys atsivėrė bendravimui, gėriui, 
naujų idėjų įgyvendinimui.

Be galo žaviuosi žmonėmis, kurie su mei-
le ir atsidavimu dirba neįgaliesiems, padeda 
jiems pažinti ir pamilti meną, teikiantį laimę 
ir džiaugsmą gyventi įvairiau, prasmingiau, 
nepaisyti piktavalės lemties. Dėkoju visiems 
stovyklos įkvėpėjams, rėmėjams ir darbuoto-
jams. Tebūnie šiemetinė stovykla gražus pa-
matas ateinantiems bendriems susitikimams.

pasijutome kaip... 
pasakoje

Erika Urbonavičiūtė
Kėdainių pensionato teatro grupė  

„Buratinas“ 

1999 m. socialinių darbuotojų Danguo-
lės Masaitienės ir Irenos Malinauskienės 
iniciatyva Kėdainių pensionate buvo įkurtas 
lėlių teatras „Boružėlė“, kuriame darė lėles ir 
vaidino 8 šio pensionato gyventojai ir pačios 
vadovės. Ši iniciatyva netrukus pelnė pensio-
nato bendruomenės pripažinimą. Lėlių teatro 
spektakliukų buvo laukiama per pensionato 
šventes. Pradėjo jį kviestis į svečius ir kitos 
Kėdainių įstaigos bei organizacijos.

Toliau plėtojant gyventojų meninę 
raišką, mokant judesio meno, muzikavimo, 
lėlių teatras virto teatro grupe „Buratinas 
(vadovė Irena Malinauskienė). Šiandien šioje 
grupėje vaidina 20 aktorių, kuriems noriai 
talkina pensionato personalas. Socialiniai 
darbuotojai ir jų padėjėjai kuria, modeliuoja, 
siuva aktoriams sceninius drabužius, gamina 
dekoracijas. Teatro grupė „Buratinas“ jau su-
spėjo parengti du spektaklius: „Žvejo sūnus“ 
bei „Jūratė ir Kastytis“. Pastarojo premjera 
įvyko minint teatro grupės aštuonerių metų 
sukaktį. 

„Pasaka“ – be galo gražus ir skambus žo-
dis. Kai tik mes, Kėdainių pensionato teatro 
grupė „Buratinas“, jį išgirdome, pradėjome 
svajoti, kad tik kuo greičiau ją išvystume. 
Kai pagaliau atvykome į stovyklą, mūsų 
grupės narys Tomas Karpavičius tris dienas 
nepaliovė kartojęs, kad jaučiasi kaip tikroje 
pasakoje. 

O pleneras apskritai pasirodė kažkas 
neįtikėtina. Visi jame dalyvavusieji vis dar 
negali atsidžiaugti, kad buvo pastebėti, 
įvertinti, pagirti. Vilmutė Galdikaitė, Genutė 
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Andrijauskaitė, Liucija Raudienė, Gita Velič-
kaitė, Zita Maskoliūnaitė, Jonas Kazlauskas 
ir jau minėtas Tomas Karpavičius labai 
norėjo įgyti naujos patirties, susirasti drau-
gų, parodyti jiems ką moka. Ir jų lūkesčiai 
išsipildė su kaupu. 

Plenere mes ne tik parodėme spektaklį 
„Velnias ir žmogus“, bet ir pasidalijome savo 
patyrimu klijuojant paveikslėlius iš kruopų, 
dekoratyvinių stikliukų ir akmenėlių. Šios 
klijavimo technikos pradininkas – mūsų pen-
sionato gyventojas Česlovas Lamakeris. Jis 
noriai ir kruopščiai kuria vis naujus paveiks-
lėlius. Be to, nešykšti patarimų norintiesiems 
sekti jo pėdomis. 

Prieš porą metų net buvo įkurtas klubas 
„Gamtos gama“, kuriame šiuo metu aktyviai 
dirba šeši gyventojai. Jų klijuoti paveikslėliai 
buvo eksponuojami ne vienoje parodoje, 
noriai perkami mugėse. Ši klijavimo tech-
nika reikalauja kruopštumo, tvarkingumo, 
tikslumo, tačiau ja pamėgę mūsų gyventojai 
džiaugiasi galėdami intensyviai dirbti ir rasti 
nusiraminimą bei pasitenkinimą.

Iš pradžių ant presuoto kartono nupie-
šiamas piešinys. Tada naudojantis lipalu ir 
mediniu pagaliuku kruopomis apklijuojami 
kontūrai. Baigus šį darbą, jie nudažomi 
guašu, pasirenkant prie visumos derančią 
spalvą. Sutvarkius visus kontūrus, perei-
nama prie detalių. Pabaigoje padaromas 
fonas. Išdžiūvęs paveikslėlis paprastai dar ir 
nulakuojamas.

Svečiuose pas...  
emocijas

Eglė Kalvaitytė,  
Irma Morkuckienė,  

Aistė Pagirienė 
Panevėžys

Teatras – stiprioji Panevėžio jaunuolių 
dienos centro veiklos pusė. Lankytojai kuria 
tikrus dramos stebuklus, lavėja jų motorika, 
erdvinis suvokimas, saviraiška. Tai, be abejo, 
pati mėgstamiausia lankytojų veikla.

Pastaraisiais metais pradėjome domėtis teatri-
niais žaidimais kaip netradiciniu ugdymo būdu, 
padedančiu neįgaliems žmonėms įgyti įgūdžių, 
reikalingų norint sėkmingiau bendrauti ir geriau 
suprasti save.

Šių metų rugpjūčio 5-16 dienomis mūsų tea-
tro grupė „Svajokliai“ dalyvavo Meninės veiklos 
plenere. Žiūrėjome kitų centrų spektakliukus, 
parodėme savąjį. Be to, dalyvavome moky-
muose, kurių metu mokomės įvairių etiudų, 
žaidėme veido raumenų ir judesio lavinimo 
žaidimus, trumpai, bet įdomiai pažvelgėme į 
antikos laikų, viduramžių menus. Dalijomės 
patirtimi su Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos 
centro teatro grupe „Spindulys“ savo parengtoje 
paskaitoje, kurią pavadinome „Svečiuose pas 
emocijas“. 

Norėjome, kad bendraudami paskaitos 
metu jaunuoliai pajustų ir pajaustų, žiūrėtų ir 
matytų, klausytų ir išgirstų... Pasitelkę žaidimus 
mėginome atskleisti gerų ir blogų emocijų turi-
nį. Geroms emocijoms sužadinti pasiūlėme tokį 
žaidimą: garsiai pasakojome apie įvykį, kurį 
turėjo pavaizduoti žaidėjai. Taigi sėdi žmogus, 
geria kavą. Netikėtai pasigirsta skambutis į 
duris, o ten – seniai nematytas draugas, kuris ir 
pakviečia į nuostabią kelionę.

Susirandame po lova apdulkėjusį 
lagaminą, išbaidome kandis ir paskubomis 
dedamės reikalingiausius daiktus. Keliaujame 
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laivu – pirmą kartą. Išlipame, pamatome Ei-
felio bokštą (rodome, koks jis), Triumfo arką. 
Netikėtai atsiduriame Venecijoje, kur daug 
mažų laivelių. Nesvarbu, kad kvapas ne koks. 
Bet mums viskas labai gražu. Olandija – sū-
rių muziejus (keletą net pasiimame sau), o 
tulpių kiek daug – traukiame į save jų kvapą. 
Grįžtame namo ir pasakojame draugams apie 
viską, ką matėme.

Kad daugiau sužinotume apie blogas 
emocijas, susiskirstome poromis. Kiekviena 
pora gauna po lapelį, ant kurio parašyta, kas ką 
turi daryti. Beje, viską būtina atlikti tylomis, ne-
išleidžiant nė garso. Taigi vairuotojas turi pykti 
ant policininko ir atvirkščiai, mokytojas – ant 
mokinio ir atvirkščiai, pardavėjas – ant pirkėjo 
ir atvirkščiai, mama – ant vaiko ir atvirkščiai. 
Jaunuoliai patys sugalvoja, kaip suvaidins gautą 
užduotį. Įvertinę jų pastangas, klausiame, kodėl 
jie pyko, ką blogai padarė kitas žmogus. Vėliau 
pabandome pykti ant daikto (kodėl rašiklis 
niekaip nesileidžia pastatomas ant stalo). O kaip 
daiktas pyksta ant mūsų?

Ir po gerų ir po blogų emocijų reikia atsi-
palaiduoti. Todėl pasiūlome dalyviams surasti 

po mažą akmenuką smėlyje, įmesti jį kuo toliau 
į jūrą. Tuomet ateina eilė dideliam akmeniui. 
Metame jį. Apsitaškome... Paskui iš laužo išsi-
traukiame karštą bulvę, mėtome ją iš rankos į 
ranką, nusilupame, suvalgome. Pasižiūrėję vieni 
į kitus pastebime, kad mūsų veidai paišini, todėl 
nieko nelaukę nusiprausiame...

Pabaigai surengiame juoko konkursą. 
Pasirodo, nelengva natūraliai ir užkrečiamai 
kvatotis be priežasties...

Labai įdomu buvo stebėti jaunuolius 
antrame žaidime, kai jie turėjo pykti. Mėginome 
atspėti jų susigalvotas situacijas. Bet tai pasirodė 
nelengva. Pavyzdžiui, pirkėjas ne juokais pyko 
ant pardavėjo, kad šis pardavė supelijusią dešrą 
ir pan. Bandėme šį žaidimą žaisti taip, kad 
emocijas rodytų tik vienas poros dalyvis, bet 
tai pasirodė labai sunku... Patiko jaunuoliams ir 
juoko konkursas. Daugeliui teko juoktis į mikro-
foną pirmą kartą gyvenime. Paskaitos pabaigoje 
visi bendrai pamėginome įvertinti, kas pasirodė 
įdomu ir naudinga, kas nepatiko, ko neapvyko 
suprasti, ko pasisekė išmokti, ką buvo galima 
daryti kitaip, ir likome labai patenkinti vieni 
kitais bei gyvenimu...
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juoda. 
Balta. 
Spalvota

Eglė Jautakaitė,  
Inga Vaičiulionytė

Vilniaus Markučių dienos veiklos centro 
teatro studija

Mūsų studijos aistra – teatras. Kuriant 
plenere parodytą spektaklį „Juoda. Balta. 
Spalvota“ buvo daug diskutuojama su 
lankytojais. Kartu aptarėme gėrio, džiaugsmo, 
pradžios (balta) ir blogio, liūdesio, pabaigos 
(juoda) sąvokas. Aiškinomės, kaip kiekvienas 
tai suvokia ir sugeba įvardyti. 

Besiaiškindami priėjome ir prie pagrindi-
nio spektaklio klausimo – ar gali gyvenimas 
būti tik balta ir juoda? Ieškant atsakymo į jį 
buvo svarbūs kiekvieno dalyvio patirtis ir 
suvokimas. Pagal būsimų spektaklio dalyvių 
asociacijas spalvoms buvo suteikta reikšmė. 
Taigi kiekvienas išsirinko savo spalvą ir 
mėgino perteikti jos nuotaiką bei jausmin-
gumą. Atidžiai analizavome su aktoriais ir 
spektaklyje naudojamų detalių reikšmes. 
Paaiškėjo, kad šešėliai padeda perteikti mūsų 
viltis, norus ir troškimus, kad jie – tarsi mūsų 
svajonės, kurių visi turime ir kurias siekiame 
įgyvendinti.

Mūsų supratimu, mums pavyko pasiekti 
užsibrėžtą tikslą – ne tik parodyti kitiems, 
kad mes mokame, norime ir galime dirbti bei 
gyventi tuo, ką darome, bet ir paskatinti kitus 
veikti, kurti, džiaugtis. Išsiskyrėme iš kitų 
tuo, kad nesiėmėme inscenizuoti pasakos, bet 
ryžomės pažvelgti į patį gyvenimą...

Mūsų spektaklio idėja gimė ekspromtu. 
Iš pradžių dvejojome, ar mūsų lankytojai 
supras, ką norime pasakyti šiuo spektakliu. 
Paskui, po ilgų svarstymų, atėjo supratimas, 
kad ir lankytojams, ir mums, vadovams, 

svarbu prieš pradedant repeticijas prisiminti, 
kas yra gėris ir blogis, meilė ir abejingumas, ir 
kodėl mes pasiduodame vieniems ar kitiems 
jausmams.

Vaikai yra mūsų turtas, būtent taip galime 
parodyti jų svarbą mums bei pasauliui. Jų 
besąlygiška meilė, jų noras dirbti ir visiškas 
pasiaukojimas, atsidavimas tam, ką jie daro be 
atlygio, liudija mums tai, kad mažos „amžinų 
vaikų“ širdys gyvena tyra meile. Tai liudija ne 
tik veikėjų nuotaikos ir darbai, ašaros ir šyp-
senos, bet ir tai, kaip priėmė mūsų spektaklį 
įvairaus amžiaus žiūrovai: kitų grupių vado-
vai, tėveliai, savanoriai, stovyklos darbuotojai 
ir patys vaikai, vardan kurių viskas ir daroma.

Drąsiai galima teigti, kad spektaklis 
„Juoda. Balta. Spalvota“ pasiekė ne tik vaikų, 
bet ir visų stovyklautojų širdis, suteikdamas 
progą susimąstyti apie gyvenimo vertybes ir 
galbūt pradėti kitaip vertinti daugelį dalykų. 
Siekiant rezultatų buvo ir ašarų, ir nuovargio, 
ir šypsenų... Bet visus sunkumus atpirko tai, 
kad buvome išklausyti ir... išgirsti.
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Teatrinė veikla –  
oazė, kurioje tobulėja 
gebėjimai

Jolanta Kidytienė
Skuodo globos ir socialinės priežiūros 

centro bendruomenė

Teatrinės veiklos pradžia Skuodo globos 
ir socialinės priežiūros centre prasidėjo nuo 
pat jo įkūrimo 1996 metais. Turėjome nedaug 
žaislų, todėl darbuotojai kartu su jaunuoliais 
pradėjo juos kurti, mokydami lankytojus 
įvairių darbinių įgūdžių. Su pasiūtomis 
lėlytėmis, meškiukais buvo pradėta žaisti 
įvairius siužetinius žaidimus. Taip 1997 metų 
pavasarį gimė lėlių spektaklis „Onutė, Barbytė 
ir Jonukas mokykloje“, pasakojantis tėveliams 
apie pirmąją jaunuolių patirtį centre. 

Po truputį formavosi teatro grupės 
kolektyvas. Kasmet tėveliams, bendruome-
nei buvo pristatomi vis nauji spektakliukai: 
„Palangos Juzė“, „Dvylika mėnesių“, „Velnių 
piršlybos“, „Tinginių duona“, „Grybų karas“, 
„Pirštinėlė“, „Vilkas ir lapė“. 2000 metais 
netikėtai atradome Janinos Degutytės pasaką 
„Šaltinėlis“, kuri mums pasirodė patraukli 
savo suasmenintu gamtos pasauliu. Šaltinėlis, 
ištryškęs pro geros senos eglės šaknis, paklus-
damas eglės valiai ir savo prigimčiai, bėga 
ieškoti jūros, kurios nėra matęs, ir nežino, kur 
jos ieškoti. Šaltinėliui jūra – gyvenimo tikslo, 
prasmės ieškojimas. Taip nuo konkretaus, 
asmeninio patyrimo lygmens (tiesioginės kū-
rinio plotmės) neįgalieji, padedami meninių 
vaizdų, scenos dekoracijų, personažų įgarsini-
mo, artėja prie žmogiškosios būties problemų 
sprendimų, stengiasi jas suvokti.

Tačiau šaltinėliui prigimtinis jūros ieškoji-
mas nėra savitikslis. Jo kelionės istorija insce-
nizuotoje literatūrinėje pasakoje tarsi liudija, 
kad gilioji gyvenimo prasmė įgyvendinama 

kiekvieną dieną, valandą, kiekvieną neįgalaus 
vaiko išgyventą akimirką. Todėl nusprendė-
me, kad ir mūsų teatro trupei geriausiai tiks 
pavadinimas „Šaltinėlis“. 

Mėginome vaidinti medžius, pažinti gyvū-
nus, jungti išmoktus vaidmenis į vieną bendrą 
spektaklį. Pasaką įgarsino Šiaulių dramos tea-
tro aktoriai. Įgarsinimas padeda neįgaliesiems 
geriau orientuojasi laike ir erdvėje. Statydami 
spektaklius didelį dėmesį skiriame ir dekoraci-
joms, ir aktorių kostiumams, kuriuos kuria pa-
tys neįgalieji, padedami socialinių darbuotojų. 
Buvo labai smagu visiems kalti tvorą rugiams, 
piešti pačius rugius, stebėti pro langą, kaip 
pučia stiprus vėjas, linguoja medžiai, o paskui 
mėginti visa tai atkartoti.

Teatro trupėje aktoriukai keičiasi, kadangi 
neįgalieji centrą lanko rotacijos principu. 

Kiekvienais metais rengiamos akcijos su 
buvusiais lankytojais – bendrijos „Skuodo 
Viltis“ nariais. Buvę centro lankytojai turi ga-
limybę dalyvauti teatrinėje, meninėje veikloje. 
Rengiamos „Draugystės dienos“, kurių metu 
bendruomenei rodomi spektakliukai, rengia-
mos neįgaliųjų darbų parodos, konferencijos. 
Vaidybinė, meninė veikla suteikia pozityvių 
jausmų, skatina bendravimą ne vien kūrybinia-
me procese, bet ir tikrovėje, lengvina adaptaciją 
kolektyve, bendruomenėje bei visuomenėje.

Teatro trupė „Šaltinėlis“ dalyvauja 
įvairiuose bendruomenės renginiuose, nuolat 
susitinka su įgaliais vaikais išvykų į bendrojo 
lavinimo mokyklas, spektaklių pristatymų 
metu, kartu dalyvauja bendruose kultūriniuo-
se renginiuose, bendradarbiauja meninėje 
veikloje. Šis patyrimas – naudingas ir vieniems, 
ir kitiems.

Teatrinės veiklos užsiėmimų tikslas – at-
skleisti ir ugdyti jaunuolių kūrybinius gebė-
jimus, skatinti interesus, polinkius, puoselėti 
dvasinę, meninę bei estetinę kultūrą.

Teatro užsiėmimais siekiama, kad jaunuo-
liai įgytų bendrąją teatrinę kompetenciją ir 
pajėgtų savarankiškai dalyvauti teatriniame bei 
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kultūriniame gyvenime. Meninį neįgaliųjų ug-
dymą mes vertiname, kaip vieną iš neįgaliųjų 
integracijos į visuomenę spartinimo būdų. 

Teatrinės veiklos uždavinys – įtraukti 
kuo daugiau sutrikusio intelekto jaunuolių į 
aktyvią kūrybinę veiklą, padėti jiems išsiugdyti 
psichologines ir socialines savybes, kultūrinius 
bei komunikacinius sugebėjimus. 

Teatrinėje veikloje neįgalieji turi galimybę 
lavinti savo erdvinį, loginį pasaulio pažinimą, 
kompensuoti sutrikusias funkcijas, formuoti 
bendravimo, savistabos pažintinius įgūdžius, 
stiprinti socialinę adaptaciją. Dar ši veikla 
leidžia kiekvienam pasijusti reikšmingam, 
visaverčiam, nebijoti būti savimi. 

Turime įrengę teatro studiją, kurioje 
saugome įvairiausias dekoracijas, kaukes, 
kostiumus, knygas, muzikos instrumentus. 
Čia pamirštame blogą nuotaiką, nesėkmes. 
Aplinka nuteikia kūrybiškai, paslaptingai, nes 
pasakų personažai mus „kalbina“, muzika jau-
dina ir nuteikia teatriniams žaidimams. Centre 
teatrinių žaidimų užsiėmimams skiriama 5 
val. per savaitę, todėl jaunuoliai turi didelę ga-
limybę atsiskleisti, išgyventi pačių įvairiausių 
situacijų, patirti netikėčiausių emocijų. 

Teatriniai žaidimai, improvizacijos, suteik-
dami neįgaliajam galimybę viduje išgyventi 
pačias įvairiausias situacijas, leisdami patirti 
netikėčiausias emocijas ir jausmus, tampa pui-
kia oaze, kurioje neįgalusis gali augti, skleistis, 
turtėti ir turtinti kitus.

Socialinių darbuotojų, dirbančių su 
neįgaliaisiais, uždavinys – atskleisti ir formuoti 
neįgaliųjų mokėjimus, įgūdžius, įgytą patirtį 
panaudoti kasdieniniame gyvenime. Jaunuolis 
turi jausti, kad tai, ko jis išmoko, yra vertinga ir 
reikšminga, todėl kūrybinės užduotys leidžia 
neįgaliajam pajusti, kad net ir turėdamas 
minimalias galimybes, jis gali įgyvendinti savo 
kūrybines idėjas.

Įkvepianti kelionė  
į Girulius

Aleksas Carevas
Plenero dalyvis

Mes, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro 
„Gyvenimo namai“ gyventojai, kaip ir kasmet 
turėjome progą atsikvėpti nuo kasdienybės prie 
Baltijos jūros. Šią vasarą ilsėjomės Girulių psi-
chosocialinės reabilitacijos stovykloje. Buvo labai 
smagu, nes kiekvieną dieną vykdavo teminiai 
vakarai. Vienas jų – geriausio piešinio konkursas-
aukcionas, kuriame už mano piešinį buvo pasiū-
lyta didžiausia pinigų suma. Be to, dalyvavome 
madų šou, kuriame pristatėme „Baikerių vasaros 
kolekciją 2008“. Po teminių vakarų vykdavo dis-
kotekos, kuriose susiradome daug naujų draugų. 
Bendravimo problemų nekildavo, kadangi visų 
mūsų likimas panašus. 

Giruliuose vyko teatro pleneras. Kiekvieną 
rytą, po pusryčių, kartu su auklėtojomis eidavo-
me į užsiėmimus, kuriuos vesdavo režisierė Silvi-
jana Bilskytė ir Jaunimo teatro aktorius Vytautas 
Taukinaitis. Po šių užsiėmimų skubėdavome prie 
jūros. Čia praleidome pačias gražiausias akimir-
kas: maudėmės, kaitinomės, vaikščiojome pajūriu, 
rinkome akmenėlius, grožėjomės jūros vaizdais. 
Vakarais stebėdavome neįgaliųjų teatro trupių 
pasirodymus. Mes irgi parodėme vaidinimą pagal 
Brolių Grimų pasaką „Brėmeno muzikantai“.

Kelionė paliko visiems neišdildomą įspūdį. 
Ilgam išliks geri atsiminimai ir geros emocijos.
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Stovykloje „pasaka“
Lijo dieną ir nakčia,
Tai nevykus pamaina,
Nes nebuvo mūsų čia
Šokių salėj čia čia čia...

Atsikraustėm į stovyklą,
Atvežėm jums gerą orą.
Atvežėm du spektaklius – 
Tad plenerą švęsim oriai.

Tikim, pasisemsime žinių,
Matysim nuostabių vaizdų,
Įgysime naujų draugų,
Bus visiems dėl to smagu.

Linkim nuotaikos puikios.
Saulės ne per daug karštos.
Jūros šiltos, bangos ramios,
„Pasaka“ lai bus be pabaigos.

Ramūnas Kukštas
Bendrijos „Šilutės Viltis“  

dramos teatro kolektyvo  
„Žvaigždės“ aktorius,  

eilių  „guldytojas“,  
spektakliukų scenaristas



Meninės veiklos  
plenero taisyklės


Kiekvienas plenero dalyvis –  

vienintelis ir nepakartojamas!
Kiekvienas plenero dalyvis –  

sąžiningas ir draugiškas!
Kiekvienas plenero dalyvis –  

pripažįsta savo klaidas!
Kiekvienas plenero dalyvis –  

susikaupęs užsiėmimų metu!


Kiekvienas plenero dalyvis tiksliai žino ir 

vykdo savo užduotis.
Kiekvienas plenero dalyvis pasirengęs taikytis 

su nesklandumais.
Kiekvienas plenero dalyvis žino: jeigu kas nors 

nesiseka, tai dar ne pasaulio pabaiga.
Kiekvienas plenero dalyvis žino, kad bet kokie 

nesutarimai, kritika, nepasitenkinimas ar 
priekaištai gali palaukti iki užsiėmimų ar 
pasirodymų pabaigos. 


Bet koks rezultatas, išskyrus visišką žlugimą,  

yra pergalė!

Priede panaudotos nuotraukos iš plenero metu 
sukurto spektaklio  

„Pasaulio sutvėrimas“


