
Kūrybinėse dirbtuvėse susiliejo poezija, muzika ir šokis

Eilės renginio metu virto dailės kūriniais: šią idėją renginio metu pastele ant po
pieriaus įgyvendino Gegužių progimnazijos dailės mokytoja dailininkė Vita Žaba- 
rauskaitė.

Praėjusį penktadienį Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešo
joje bibliotekoje įvyko neįprastas 
renginys -  poezijos almanacho 
..Jausmų džiazas" pristatymas vi
suomenei virto atvira integruota 
poezijos-dailės pamoka.

Poezijos almanachas „Jausmų 
džiazas" subūrė 11 poetų iš Šiau
lių, Kelmės, Raseinių bei Vilniaus. 
Nei vienam iš autorių poezija nėra 
profesija, tai greičiau gyvenimo 
būdas. Viena iš knygos autorių -  
Julgė - dainuoja Šiaulių kultūros 
namų apeiginio folkloro ansam
blyje „Rėdą". Būtent jos išėjimu 
į sceną ir buvo pažymėta renginio 
pradžia. Leidinio sumanytoja ar
chitektė Elona Antakauskė (Erla), 
scenoje įkūnijusi tikrą bajoraitę, 
skaitė apie ją  eiles. Dailininkas, 
poetas, dainų autorius ir atlikėjas 
Vidmantas Petraitis iš Raseinių 

; bei dainų kūrėjas, Kelmės rajono 
: literatų klubo „Vieversys" prezi- 
Į dentas Viktoras Gulbinas iš Kel- 
j mės skaitė ne tik eiles, bet ir atliko 
i balades.
\ Pagal renginio iniciatorės Šiau

lių S. Daukanto gimnazijos lie
tuvių kalbos mokytojos Angelės 
Bražaitės planą, poetų skaitomos 
eilės renginio metu virto dailės 
kūriniais. Šią idėją renginio metu 
aliejine pastele ant popieriaus įgy
vendino Gegužių progimnazijos 
dailės mokytoja dailininkė Vita 
Zabarauskaitė. Jai talkino moki

niai: vieni keitė lentas su jau pa
ruoštu popieriumi, kiti eksponavo 
darbus salės gale, treti filmavo. 
Pamokos tikslas buvo - nufilmuoti 
tapybos aliejine pastele procesą 
bei poetų autentiškai skaitomą, 
dainuojamąją kūrybą. Be to, mo
kiniai turėjo sekti pamokos vyks
m ą ir pildyti iš anksto paruoštą 
lentelę -  dienoraštį.

Išeidami iš salės mokiniai bei 
žiūrovai ant lentos parašė pamo
kos refleksiją: „Nepakartojama", 
„Jausminga", „Įkvepia", „Labai

patiko" ir pan. Lituanistės A. Bra
žaitės pamokos sumanymas atsirė
mė į konkrečius uždavinius -  kaip 
išmokti piešti, sekant dailininke, 
ir kaip pasiruošti kalbos įskaitai, 
literatūriniam rašiniui, vertinant 
autentiškai skaitančius poetus.

Filmuotą renginio medžiagą, 
kaip mokomąją metodinę priemo
nę, vėliau žadama panaudoti lite
ratūros ir dailės pamokose. Namų 
darbams skirta diferencijuota už
duotis: parašyti atsiliepimą, esė 
arba sukurti eilėraštį.
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