
DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS PROFESIONALIŲ TEATRŲ 
FESTIVALIO 
 P r o g r a m a  

2012 m. spalio 1 – spalio 29 d. 
  

SPALIO 1 D. 

FESTIVALIO ATIDARYMAS 

11 - 12 val.  D. Tamulevičiūtės kapo lankymas Senojoje Varėnoje 
(individualiai).  
12 val. Festivalio atidarymas Senosios Varėnos Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčioje. Mišias aukos Senosios Varėnos parapijos 
klebonas kun. Pranciškus Čivilis. Giedos   solistai: Rasa Jazukonytė 
(sopranas), Deividas Staponkus (baritonas), akomponuos Aušra 
Motuzienė. Prisiminimais dalinsis režisierės bendradarbiai, 
studentai, bičiuliai. 

17 val. Varėnos kultūros centre Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Dalios Tamulevičiūtės 
premijos įteikimas 2012 metų nominantams.  
Klaipėdos dramos teatro spektaklis „Viskas apie moteris“ - žymios šviesaus atminimo režisierės Dalios 
Tamulevičiūtės spektaklis grįžta į Varėnos kultūros centro sceną, kad būtų suvaidintas paskutinį kartą. 

Renginiai nemokami 

FESTIVALIO PROGRAMA VARĖNOS KULTŪROS CENTRE 

SPALIO 2 D. 

18 val. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Jis ir Ji“. Režisierė Birutė Mar. Tai kamerinis spektaklis 
pagal rašytojo Jono Biliūno ir jo žmonos Julijos Janulaitytės – Biliūnienės laiškus ir kūrybą. Tai 
jautrumo kupina, švelni ir jausminga meilės istorija. Vaidina: B. Mar ir A. Kazanavičius. Trukmė: 1 val. 

Bilietų kaina – 16; 20 Lt 
SPALIO 4 D. 

18 val. Kauno mažojo teatro spektaklis „Sesuo“. Režisierius Artūras Žukauskas. Spektaklio režisieriaus 
teigimu, „kiekvieno žmogaus gyvenime yra akimirksnis, kada tiesos poreikis tampa svarbiausiu dvasinio 
ieškojimo keliu. Gyvenimo rutina įvelia į begalinį melo, pagiežos, veidmainysčių ratą, kurio kartais net 
negalime sustabdyti - gėdijamės. Tačiau tereikia vieno žmogaus begalinio noro, vienos akimirkos 
gyvenime, kai tiesa sustato viską į savo vietas – ateina atgailos ir laisvo kvėpavimo akimirka“. Vaidina: 
D. Kazragytė, E. Mikulionytė, R. Petrauskas. 

Bilieto kaina – 20; 25 Lt 
SPALIO 5 D. 

15 val. Naisių vasaros teatro 2 dalių spektaklis „Škac, mirtie, visados škac...“ (pagal S. Šaltenio 
pjesę ,,Škac, mirtie, visados škac...“). Režisierė Regina Steponavičiūtė. S. Šaltenis taikliausiai yra 
apibūdinęs savo jo kūrinius - jie yra apie ,,vaikus, virstančius vyrais“. O kai ateina suvokimas, kad ,,atgal 
į vaikystę kaip į šiltą šuns būdą nebeįlįsi“, kaip nebeįlįsi ir į išaugtinį vaikišką paltuką, jie įžengia į 
suaugusiųjų tarpą iš skaidraus ir trapaus vaikystės pasaulio nešini gėrio ir grožio idealais, naiviai 
tikėdami, jog pasaulio sąranga teisinga, jog gėris ir grožis visada pergali blogį ir bjaurastį. O jiems iš 
paskos jau seka negailestinga idealų subyrėjimo gėla. Vaidina: V. Vaitiškis, A. Jokubauskas, B. 
Kaktytė, R. Pelenis,  
E. Dubinskytė - Šimaitė, V. Kavaliauskaitė, S. Kilius, T. Montvila, G. Vilimaitė, O. Jazdauskaitė,  
G. Pintulis. Trukmė: 1 val. 50 min. 

Šis spektaklis nemokama teatro dovana visiems rajono pedagogams 



SPALIO 9 D. 

18val. Alytaus miesto teatro 2 dalių spektaklis dzūkiškai „Raganius“. Pagal Vincą Krėvę – Mickevičių. 
Režisierė Dalia Kimantaitė. Vaidina: V. Vaškius, E. Rakauskas, O. Gudaitytė, A. Aleknavičius,  
M. Sadauskas, T. Kliukas, L. Liausaitė, T. Kunčinas, I. Pilvelytė, J. Gaižauskas, E. Juškaitė,  
E. Jasinskaitė, A. Kundrotas. 

 Bilietų kaina –20 Lt, mokiniams ir senjorams - 15 Lt,  
mokinių grupėms (15 ir daugiau žmonių) - po 12 Lt kiekvienam. 

SPALIO 10 D. 

18 val. Keistuolių teatro vienos dalies agitacinė injekcija pagal M. Zoščenkos kūrybą „Gerbiami 
piliečiai!“ Režisieriai: A. Giniotis, A. Kaniava, I. Stundžytė, V. Žitkus. Pusantros valandos truksiančiame 
visuotinės terapijos seanse visi kartu visiems laikams, linksmai graudžių ir graudžiai linksmų teatrinių 
miniatiūrų pagalba, išrausime iš mūsų pilietinės visuomenės dirvonų suvešėjusias piktžoles: melą, pyktį, 
neapykanta, sukčiavimą, smurtą, socialinę neteisybę, bukumą, žiaurumą, girtuoklystę. Ir pagaliau 
pradėsime vieni kitus gerbti.“ Vaidina: Š. Banevičius, M. Korenkaitė,  
D. Skamarakas, J. Tertelis, J. Urnikytė, A. Vilutytė. 

Bilietų kaina - 25; 30 Lt 
SPALIO 11 D. 

18 val. Lietuvos rusų dramos teatro drama lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis „Trys mylinčios“. Pagal 
Žemaitės komediją „Trys mylimos“. Režisierė Laima Adomaitienė. Režisierės teigimu, klasikinė Žemaitės 
komedija šįkart virsta drama. Vienas iš netradicinių spektaklio režisūrinių sprendimų – aktorių lūpomis 
kūrinys scenoje skambės trimis kalbomis – lietuvių, rusų ir lenkų. Vaidina: Ž. Gončar/I. Mickevičiūtė,  
I. Abramovičius/K. Mika, G. Siurbytė, I. Stankaitytė, T. Ragimov, P. Šarmavičius, J. Orlova ir kiti. 

 Bilietų kaina – 15; 20; 25 Lt 
SPALIO 12 D. 

18 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Fundamentalistai“. Režisierius Jonas Vaitkus. 
Spektaklio centre - maištingo kunigo Markuso, ėmusio abejoti tikėjimu ir jo buvusios mylimosios Heidi, 
pakliuvusios į religinės sektos žabangas, sudėtinga santykių istorija. Režisieriaus teigimu, pjesė atvira, 
nuoširdi, apnuoginta. Joje nėra jokių „pastatyminių“ dalykų, viskas remiasi aktoriaus-žmogaus sąmone. 
„Fundamentalistuose“ svarbiausia – žmogaus vertybės, jo stuburas. Vaidina: R. Samuolytė, R. Bučius/ 
R. Skardžiūnaitė, P. Budrys. Trukmė: 2 val. 15 min. 

Bilietų kaina – 25 Lt. 
SPALIO 16 D. 

18 val. Klaipėdos dramos teatro 2 dalių komedija „Įnamis“. Režisierius Arvydas Lebeliūnas. Ivano 
Turgenevo „Įnamis“ - tai pjesė apie karalius, netikėtai pavirstančius juokdariais, ir apie juokdarius, 
pavirstančius karaliais. Tai pjesė apie žmogiškumą ir jo pergalę – sunkią, skaudžią, kainavusią daugybę 
pažeminimų, tačiau neabejotiną pergalę. Ir tai anaiptol ne banalus „happy end“, kai tobulas gėris 
triumfuoja, o tobulas blogis sunaikinamas. Vaidina: D. Meškauskas, E. Brazys, I. Reklaitis,  
J. Jankauskaitė, K. Žvinklys, M. Vaičiulytė, R. Pelakauskas, S. Šakinytė, T. Gailiutė, V. Jočys,  
V. Leonavičiūtė, V. Paukštė, Č. Judeikis. Trukmė: 2 val. 10 min. 

Bilietų kaina – 15; 20; 25 Lt (moksleiviams – 10 Lt). 

SPALIO 18 D. 

11 val. teatro „cezario grupė" lietuviškos mitologijos pradžiamokslis vaikams nuo 1 iki 9 metų „LAI LAI 
LAI“. Režisierius Cezaris Graužinis. „Cezario grupė“ imasi to, ko niekas Lietuvoje iki šiol nedarė – į 

http://www.teatras.lt/lt/teatras/trupe/rasa_samuolyt%25C4%2597
http://www.teatras.lt/lt/teatras/trupe/remigijus_bu%25C4%258Dius
http://www.teatras.lt/lt/teatras/trupe/ramun%25C4%2597_skard%25C5%25BEi%25C5%25ABnait%25C4%2597
http://www.teatras.lt/lt/teatras/trupe/povilas_budrys


sceną suprantamai ir šiuolaikiškai perkelti autentiškus lietuvių mitų herojus, papasakoti apie pasaulio 
atsiradimą. Spektakliuose išpūtę akis sėdėjo tiek vienerių metų kūdikiai, kuriuos užbūrė spalvų ir formų 
žaismas scenoje, tiek devynerių metų vaikai, stebėdami stebuklingus mitologinius personažus. Vaidina:  
B. Arsobaitė, V. Raubaitė, P. Čižinauskas, V. Kontrimas,  J. Žalakevičius. Trukmė: 45 min. 

Bilietų kaina – 10 Lt. 
18 val. teatro „cezario grupė“ 2 dalių spektaklis-antidepresantas apie lietuvišką tapatybę ir gyvenimo 
džiaugsmą „Drąsi šalis (Lietuvos diena)“. Režisierius Cezaris Graužinis. „Cezario grupė“ spektaklyje 
„Drąsi šalis“ siekia išreikšti asmeninį santykį su dabartine Lietuvos realybe ir kartu ieško atsakymų į 
universalius klausimus: apie ką svajoja statistinis jaunas žmogus Lietuvoje? Kokią praktinę filosofiją jis 
renkasi, pradėdamas sąmoningai kurti savo gyvenimą? Ar jis konfliktuoja su aplinka? Ar jis didžiuojasi 
savo visuomene? O gal jis turi motyvų gėdytis to, kad joje gyvena? Ir apskritai, ką reiškia gyventi čia ir 
dabar – XXI amžiaus pradžios Lietuvoje? Vaidina: B. Arsobaitė, V. Raubaitė, P. Čižinauskas,  
J. Žalakevičius / V. Kontrimas. Trukmė: 2 val. 

Bilietų kaina - 25 Lt,  
moksleiviams, neįgaliesiems ir senjorams - 20 Lt. 

SPALIO 19 D. 

18 val. Šiaulių dramos teatro 2 dalių komedija „Skerdynių dievas“. Režisierius Arvydas Lebeliūnas. 
“Skerdynių dievas” -  šmaikšti, subtilaus humoro prisodrinta komedija, vaizduojanti gana buitišką ir 
daugeliui mūsų lengvai atpažįstamą situaciją. Spektaklio režisierius A. Lebeliūnas įsitikinęs, kad 
„skerdynės  vyksta nuo seniausių laikų, tik jos įgauna vis labiau rafinuotas ir estetiškas formas, kai 
išoriškai padorų bendravimą atskirti nuo nuožmiausių skerdynių darosi vis sunkiau”. Vaidina:  
S. Jakubauskas, I. Norkutė/D. Petraitytė, M. Šaltytė, A. Žvinys/D. Jančiauskas. Trukmė: 2 val. 

Bilietų kaina - 25; 30 Lt. 
SPALIO 21 D. 

18 val. Kauno valstybinio dramos teatro istorinė komedija „Priežastys ir pasekmės“. Režisierius 
Raimundas Banionis. „Priežastys ir pasekmės" - rafinuota ir elegantiška istorinė komedija 
apie amžinąsias žmoniją valdančias aistras ir tikrąsias politinių įvykių priežastis. Spektaklis pastatytas 
remiantis XIX amžiaus dramos meistro Eugene Scribe komedija „Stiklinė vandens". Vaidina: G. Aničaitė, 
D. Stubraitė, D. Svobonas, A. Kleinas, I. Mikutavičiūtė, H. Savickis, R. Štaras, L. Stepankaitė, A. 
Stanionis, L. Rukšnaitytė.  

Bilietų kaina - 20; 25; 30 Lt. 
SPALIO 23 D. 

17 ir 19 val. Oskaro Koršunovo teatro spektaklis „Dugne“. Pagal M. Gorkio pjesę. Kaip teigia spektaklio 
režisierius Oskaras Koršunovas, „Dugne“ aktoriai fiziškai labai priartėję prie žiūrovo, čia mes išdrįsome 
sėstis taip arti žiūrovo arba žiūrovą pasodinti taip arti aktoriaus, kad nebeliko jokios galimybės išvengti 
tos akistatos. Šiame susitikime nebeturi įtakos nei teatrinės širmos, nei apšvietimas, nei teatro magija. 
Viskas yra be galo atvira. Vaidina: D. Gavenonis, R. Samuolytė, D. Gumauskas, J. Žalakevičius,  
D. Meškauskas, J. Verseckas, T. Žaibus, G. Savickas, N. Savičenko, R. Saladžius. Trukmė: 70 min.  

Bilietų kaina – 40 Lt. 
SPALIO 24 D. 

18 val. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro 2 dalių spektaklis „Laisvi drugeliai“. Režisierius Dainius 
Kazlauskas. Kuris jaunas žmogus iš mažo miestelio, ypač grojantis gitara ir kuriantis dainas, nenorėtų 
išsiveržti iš tėvų globos ir persikelti į didmiestį? Apie tai pasvajoja daugelis. Bet ne kiekvienas ryžtasi. 
Mūsų herojus tai pamėgino padaryti ir atsidūrė Niujorke... Vaidina: M. Jankavičius/D. Rajunčius,  
I. Jarkova/E. Špokaitė, A. Preidytė, L. Sėdžius, V. Fijalkauskas. 

Bilietų kaina – 20; 25; 30 Lt. 
SPALIO 25 D. 

11 val. Vilniaus teatro „Lėlė“ muzikinis spektaklis vaikams „Grybų karas“. Pagal J. Marcinkevičiaus 
eiliuotą poemą. Režisierius Algirdas Mikutis. Pasak režisieriaus, kuriančio grybų kariuomenės strategiją, 
„kepurėtieji maištininkai“ būsimo mūšio – Didžiosios salės - lauke naudos skirtingą taktiką: tryps ir šoks, 



trauks uždegančias arijas, slėpsis po didžiulėmis kepurėmis, atakuos pokštais ir linksmomis eilėmis, net  
kūlversčiais versis... Vaidina: K. A. Butvidas, Š. Datenis, I. Jankaitis, I. Liutkevičiūtė,  A. Grybauskaitė, I. 
Precas, D. Sarapinas, A. Stankūnaitė, J. Trimakaitė, D. Tarutis, E. Zėčiūtė. 

Bilieto kaina – 10 Lt. 

18 val. Vilniaus teatro „Lėlė“ dramos spektaklis suaugusiems ir jaunimui „Geležis ir sidabras“. Pagal 
poeto ir vertėjo Vlado Šimkaus (1936–2004) eiles. Režisierius Rolandas Kazlas. Kaip sako spektaklio 
„Geležis ir sidabras“ autorius, tai turėtų būti „atviras pokalbis su savim ir žiūrovais apie pasirinkimą. Ir 
kartu – kvietimas. Tarp subirusių durklų, krūvos geležies, šaltų betonų, pilkos kasdienybės ir buhalteriškai 
suskaičiuotos buities ieškoti, atrasti ir pajausti paslaptingą, silpną sidabro šviesą. Kovoti už tas retas 
sidabrines minutes. Kartais kovojama einant į potekstę, į tylą....“ Vaidina: R. Kazlas.  
Trukmė: 1 val. 

Bilieto kaina – 30 Lt,  
senjorams ir moksleiviams - 15 Lt. 

SPALIO 29 D. 

FESTIVALIO UŽDARYMAS 

18 val. Festivalio nominacijų „Geriausias spektaklis“, „Geriausias režisierius“, „Geriausia aktorė“,  
„Geriausias aktorius“ , „Žiūrovų spektaklis“ ir kitų festivalio nominacijų įteikimas. 

Teatro laboratorijos „Atviras ratas“ vienos dalies spektaklis „Brangioji mokytoja“. Pagal Liudmilos 
Razumovskajos pjesę. Režisierė Ieva Stundžytė. Spektaklio centre – mokinių prieš savo mokytoją 
psichologinio ir fizinio smurto istorija, išvystyta tiksliai bei įtaigiai, atskleidžianti esmines priežastis, 
motyvus, kurie paskatino ir kurie vis dar skatina jauną žmogų griebtis žiaurių, dažnai gerai apgalvotų 
priemonių pasiekti savo tikslą. Vaidina: D. Kamarauskas, G. Zapalskis, V. Šumilovaitė, J. Marčėno,  
G. Glemžaitė. Trukmė: 80 min. 

Renginys nemokamas 

Bilietus galima įsigyti arba užsakyti Varėnos kultūros centro bilietų kasoje (tel. 8 310 52752). 
Kasos darbo laikas: 

pirmadienį – penktadienį: 
11-14 val. ir 15-18 val.; 

šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis: 
2 val. iki renginio pradžios. 

FESTIVALIO RĖMĖJAI :          FESTIVALIO ORGANIZATORIAI: 

LIETUVOS KULTŪROS RĖMIMO FONDAS   VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ 
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ    VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS 

INFORMACINIAI RĖMĖJAI: 

FESTIVALIO DIENRAŠTIS  

NAUJIENŲ PORTALAS   

PIETŲ LIETUVOS RADIJAS  

VARĖNOS KRAŠTO BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS  
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