
2012 m. D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų uždarymo scenarijus 

Atitraukiama scena balta užuolaida šviesų ir muzikos žaismas 1-1,5 min. 

„Mikituko“ šokėjos stilizuotas šokis „Medžiai“ , po šokio merginos paima gėles ir padaro 

dekoraciją nominacijų išnešimui  

Marius –  Spalio 1-29 dienomis Varėnos kultūros centre  vyko, sulaukęs didelio šalies teatro 

gerbėjų dėmesio, iškilios teatro meno švietėjos ir režisierės Dalios Tamulevičiūtės  III –sis 

profesionalių teatrų festivalis.  Festivalio spektakliai surado daug ištikimų gerbėjų, kurie 

nekantriai laukė ir lankėsi kiekviename spektaklyje, o jų šiais metais buvo dar daugiau. 

Pagrindinės D.Tamulevičiūtės  festivalio vertybės, kurios kruopščiai puoselėjamos ir jomis 

didžiuojamės - tai Lietuviško teatro tradicijos, brandumas ir aukštas meninis lygis. 

Tokių didžiųjų Varėnos krašto žmonių, kaip M. K. Čiurlionio ir D. Tamulevičiūtės šviesi atmintis 

ir nuopelnai yra mūsų stiprybė ir didžiausia paskata tęsti bei skatinti reikšmingus kultūrinius 

darbus. Visam Lietuvos teatrui svarbiu tapęs D. Tamulevičiūtės  profesionalių teatrų festivalis 

Varėnoje labiausiai įprasmina šiuos mūsų siekius. 

Festivalio uždarymo programai šokį dovanojo  Moksleivių kūrybos centro šokių studijos 

„Mikitukas“  merginų šokių kolektyvas. Vadovė Jolanta Stankevičienė 

O dabar pradėsime   nominacijų ceremoniją. 

Kviečiu įnešti festivalio prizus ir diplomus . 

Muzika 

Nominacijų įnešimas eilės tvarka: 

1. Už spektaklį dzūkų tarme 



2. Sėkmingiauias festivalio debiutas 

3. Už netikėtą vaikiško spektaklio interpretaciją 

4. Geriausia spektaklio muzika 

5. Geriausia spektaklio scenografija 

6. Įtaigiausias festivalio vaidmuo 

7. Ryškiausia jaunoji aktorė 

8. Ryškiausias jaunasis aktorius 

9. Geriausia antraplanė aktorė 

10. Geriausias antraplanis aktorius 

11. Originaliausias festivalio spektaklis 

12. Geriausia aktorė 

13. Geriausias  aktorius 

14. Geriausio spektaklio režisierius 

15. Žiūrovų spektaklis 

Marius-Varėnos mero pasirašyti Festivalio diplomai . 

Marius - Visus šiuos prizus sukūrė žymios menininkės  iš Merkinės apylinkių Elvyra Petraitienė 

ir Rūta Indrašiūtė Šiandien jos yra kartu su mumis . Dėkojame menininkėms Elvyrai ir Rūtai.  

Salėje šviesa  Muzikinis intarpas.   Kūrėjoms įteikiamos gėlių puokštelės . 

Salėje šviesa  , Foninė muzika 

Marius- Į sceną kviečiu Lietuvos kultūros ministerijos viceministrą Deividą Staponkų, Varėnos 

rajono savivaldybės merą Elviną Jankevičių. 

Marius –taip pat į sceną kviečiu  festivalio komisiją: 



1. Elena Savukynaitę, komisijos pirmininko pavaduotoją, docentę , teatro pedagogę, režisierę, 

aktorę, mūsų kraštietę, D. Tamulevičiūtės bendražygę 

2. Joaną Grigaitienę, pedagogę , poetę, scenaristę . 

3. Reginą Svirskienę, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją, daugelio Varėnos 

krašto  renginių sumanytoją, scenarijų autorę  ir režisierę . 

4.  Eugenijų   Guntulionį, istoriką ,scenaristą, režisierių , Dalios Tamulevičiūtės  giminės atsovą 

5. Algimantą Pociūną, dramos teatro režisierių, aktorių ,  komisijos pirmininką 

Marius- Kalbės  Varėnos rajono meras Elvinas Jankevičius 

Marius – Kalbės Kultūros ministerijos viceministras Deividas Staponkus 

Marius - Komisijos vardu kalbės komisijos pirmininkas Algimantas Pociūnas. 

Marius – Pradedame nominacijų įteikimo ceremoniją 

(muzikinis intarpas): 

Marius -  prizu už spektaklį dzūkų tarme  apdovanojamas Alytaus miesto  tetaro spektaklis 

dzūkiškai „Raganius“ Pagal Vincą Krėvę – Mickevičių . Režisierė Dalia Kimantaitė 

Prizą  įteiks Festivalio komisijos narys Eugenijus Guntulionis 

Marius- Festivalio diplomus visiems nominantams prašome įteikti merą` Elviną Jankevičių 

Įteikus nominacijas 

Fanfaros 

Marius - Nominacija Sėkmingiauias festivalio debiutas paskelbti ir įteikti kviečiu Festivalio 

komisijos pirmininko pavaduotoja Eleną Savukynaitę. 

Elena (Elena pakalba apie teatrus debiutantus). Sėkmingiausias festvalio debiutas  atitenka – 

Naisių vasaros teatrui . Spektaklis  „Škac , mirtie, visados  škac...“ pagal S. Šaltenio pjesę „Škac 

, mirtie visados škac ...). Režisierė Regina Steponavičiūtė. 

Fanfaros 

Marius- Nominaciją Už netikėtą vaikiško spektaklio interpretaciją kviečiu paskelbti ir 

įteikti nominaciją  „Ryto“  progimnazijos  mokytoją   Rimą Žūkienę ir trečios klasės mokinį (ę) 



Mokytoja  - Nominacija už netikėtą vaikiško spektaklio interpretaciją atitenka Vilniaus 

teatro „Lėlė“ muzikiniam spektakliui „Grybų karas“. Pagal Justino Marcinkevičiaus 

eiliuotą poemą. Režisierius Algirdas Mikutis. 

Fanfaros 

Marius- Už geriausią spektaklio muzikinį sprendimą nominacija paskelbti kviečiu  muzikos 

mokytoją, etnokultūros puoselėtoją, Nedzingės vaikų folkloro kolektyvo „Piemenukai“ vadovę , 

aktorės Vitalijos Mockevičiūtės mamą Vandą Mockevičienę 

V. Mockevičienė  Nominacija Už geriausią spektaklio muzikinį sprendimą apdovanojamas  

Klaipėdos dramos teatro spektaklis Ivano Turgenevo „Įnamis“ .  Kompozitorius Saulius 

Šiaučiulis. 

Fanfaros 

Marius.- Nominacija  „Geriausia spektaklio scenografija“ Nominaciją paskelbti ir įteikti 

kviečiame komisijos narę Joaną Grigaitienę 

J. Grigaitienė : Geriausia  spektaklio scenografija atitenka scenografui Sergijui  Boccullo 

Kauno valstybinio dramos teatro spektaklis Eugene Seribie „Priežastys ir paskemės“. 

Fanfaros 

Marius-  Nominaciją Įtaigiausias vaidmuo kviečiu  paskelbti komisijos pirmininko 

pavaduotoją Eleną Savukynaitę 

E. Savukynaitė:  Įtaigiausias festivalio vaidmuo – aktoriui Dariui Meškauskui už Barono 

vaidmenį Oskaro Koršunovo teatro spektaklyje  „ Dugne“ pagal Maksimą Gorkį . 

Fanfaros 

Marius-  Nominaciją   Ryškiausia jaunoji aktorė kviečiu paskelbti Dalios Tamulevičiūtės 

mokytoją, kuri pirmoji supažindino režisierę su teatru, nes Dalia vaidino  Marijos 

Bakanavičienės vadovaujamame dramos būrelyje. Taip pat į sceną kviečiu    Danutę 



Petrauskienę Dalios Tamulevičiūtės giminaitę iš režisierės gimtinės Senosios Varėnos- 

pedagogę, , pastačiusią ne vieną spektaklį  su vaikais ir jaunimu. 

 D. Petrauskienė: 

Ryškiausia jaunoji aktorė Gerda Vilimaitė už mokyklos direktorės vaidmenį Naisių vasaros 

teatro spektaklyje „Škac , mirtie, visados  škac...“ Režisierė Regina Steponavičiūtė 

Fanfaros 

Mokytojai įteikiamos gėlės  

Marius – Nominaciją Ryškiausias Jaunasis aktorius  kviečiu  paskelbti komisijos narę Reginą 

Svirskienę 

R.Svirskienė:  Ryškiausias jaunasis aktorius  Rokas Petrauskas už sūnaus Karlo  vaidmenį  

Kauno mažojo teatro spektaklyje „Sesuo“. Režisierius Artūras Žukauskas . 

Fanfaros 

Marius Nominacijos Geriausia antraplanė aktorė ir geriausias antraplanis aktorius  

laimėtojus  kviečiu paskelbti komisijos pirmininką Algimantą Pociūną. 

Pociūnas  : 

Geriausia antraplanė aktorė  Nelė Savičenko už Kvašnios  vaidmenį Oskaro Koršunovo teatro 

spektaklyje  „ Dugne“ pagal Maksimą Gorkį . 

Fanfaros 

Pociūnas : 

Geriausias antraplanis aktorius Vaidas Jočys už liokajaus Narcizo Trembinskio vaidmenį   

Ivano Turgenevo pjesėje  „Įnamis“.  Klaipėdos dramos teatras . 

Fanfaros 

Marius paskelbti nominaciją  Originaliausias festivalio spektaklis  kviečiame Dalios 

Tamulevičiūtės studentą, aktorių , Kultūros ministerijos Dalios Tamulevičiūtės premijos 

įsteigėją, šio festivalio krikštatėvį Remigijų Vilkaitį 



R. Vilkaitis: 

Nominacija Orginaliausias festivalio spektaklis   apdovanojamas Lietuvos rusų dramos 

teatras už spektaklį „Trys mylinčios“ pagal J. Žemaitės komediją „Trys 

mylimos“ Režisierė Laima Adomaitienė 

Fanfaros 

Marius Prašau  nominantus lukterėti . Žodžio prašo komisijos narys Dalios Tamulevičiūtės 

giminaitis Eugenijus Guntulionis 

E. Guntulionis Įteikia giminių simpatijų prizą. 

Marius – Na kas gi geriausia šių metų festivalio aktorė ir aktorius . Šias nominacijas pasklebs 

visceministras Deividas Staponkus 

D. Staponkus  : Nominacija Geriausia aktorė atitenka  Daivai Stumbraitei už vaidmenį 

Marlboro hercogienė Kauno valstybinio dramos teatro spektaklyje Eugene Seribe 

„Priežastys ir pasekmės“. Režisierius Raimundas Banionis . 

Fanfaros 

D. Staponkus  : 

Nominacijos Geriausias aktorius laimėtojas  aktorius – Rolandas Kazlas „Lėlės“ teatro 

spektaklyje „Geležis ir Sidabras“ pagal poeto ir vertėjo Vlado Šimkaus eiles. 

Fanfaros 

Marius Pagrindinę festivalio nominaciją, „Geriausio spektaklio  režisierius‘ kviečiu  paskelbti 

Varėnos rajono savivaldybės   merą  Elviną Jankevičių 

Meras: Nominaciją Geriausio spektaklio  režisierius apdovanojamas režisierius Oskaras 

Koršunovas už spektaklį „Dugne“ pagal Maksimą Gorkį . Oskaro Koršunovo teatras/ 

Vilniaus miesto teatras. 

Fanfaros 

Marius na ir liko nominacija , kurią paskyrėte  Jūs, mieli žiūrovai-Žiūrovų spektaklis.  Kviečiu  

į sceną Varėnos rajono savivaldybės  mero pavaduotoją Vidą Mikalauską  paskelbti Žiūrovų 

spektaklio laimėtoją.    Šį žmogų   mūsų komisijos pirmininkas pavadino  festivalio kūnu, taip 

būtent   šio žmogaus dėka festivalio idėja ir tapo kūnu. 

Vicemeras: 



Nominaciją  „Žiūrovų spektaklis atitenka –Spektakliui Leonard Gershe „Laisvi Drugeliai“ . 

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras. Režisierius Dainius Kazlauskas. 

Fanfaros 

Marius Sveikiname  visus nominantus ir linkime didelės kūrybinės sėkmės. 

Taip pat norime padėkoti Kultūros ministerijos viceministrui Deividui Staponkui,  merui Elvinui 

Jankevičiui ,  vicemerui Vidui Mikalauskui , festivalio krikštatėviui Remigijui Vilkaičiui  - 

festivalio komisijos pirmininkui – Algimantui Pociūnui , pirmininko pavaduotojai Elenai 

Savukynaitei ir komisijos nariams Joanai Grigaitienei, Eugenijui Guntulioniui, Reginai 

Svirskienei ,  Festivalio organizatoriai be galo  dėkingi  visiems teatrams, jums visiems , kurie 

prisidėjote , kad Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų  festivalis gyvuotų , o jo garsas 

skambėtų visoje Lietuvoje. (įteikiamos gėlės  svečiams, vadovams, komisijai ) Kol teikiamos 

dovanos ir  gėlės fanfaros visiems ). 

Po    15  minučių 2010 metų Kultūros ministerijos Dalios Tamulevičiūtės premijos pirmasis 

laureatas , teatro laboratorija  „Atviras ratas“ vadovas Aidas Giniotis  dovanoja mums visiems  

premjerinį spektaklį „Brangioji mokytoja“ režisierė Ieva Stundžytė. 

Muzika  , kol visi išeina iš scenos 

Renginio vedėjas Marius Galinis, scenarijus,  režisūra Regina Svirskienė.  

Dalyviai: Varėnos moksleivių kūrybos centro šokių kolektyvas „Mikitukas“ . Vadovė Jolanta 

Stankevičienė 
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