
Teatras, kuriame atgimsta knygos

Virgilija Staševičiūtė (kairėje).

Šiaulių Povilo Višinskio biblio
tekoje spalio  m ėnesį susikūrė  
naujas kolektyvas -  Knygos mė
gėjų  teatras, vadovaujam as Vir- 
gilijos Staševičiūtės. Jos suburti 
kiekvieną antradienį bibliotekos 
Jaunim o erdvėje renkasi ben
dram inčiai, norintys „atgaivinti"  
knygas, minimaliomis priemonė
mis suteikti jom s naują -  teatrinį 
-  rūbą. Nors šis projektas dar tik  
įsibėgėja, jo  dalyviai jau imasi 
vaidybos ir su šypsenom is vei
duose skaito Kęstučio Kasparavi
čiaus pasaką „Braškių diena".

Neda BALČIŪNAITĖ
'a Jaunųjų žurnalistų mokyklos 

projekto dalyvė

Režisierė Virgilija Staševičiūtė, 
daug metų vadovavusi Šiaulių jau
nimo teatro studijai „Helijas", teigia 
Knygos mėgėjų teatrą įkūrusi, nes, 
atsisveikinusi su „Heliju", nenorėjo 
mesti ir teatro veiklos. Dar vienas 
motyvas kurti tokį teatrą atsirado 
režisierei pradėjus dėstyti scenos 
kalbą Šiaulių universitete.„Atsirado 
nauja -  darbo su tekstu -  patirtis: 
kaip jį skaityti, kaip tekste ieškoti 
veiksmo, kad tai nebūtų tik pa
prastas teatras", -  mintimis dalijasi 
režisierė. Kartu su ja į naują kolek
tyvą atkeliavo ir buvusios „Helijas" 
narės, Šiaulių universiteto studen
tės D. Varnauskaitė ir A. Bendins- 
kaitė. Ir nors šiandien kolektyvas

dar negali pasigirti narių gausa, V. 
Staševičiūtės tai neliūdina: „Nėra 
tokio tikslo -  turėti kuo daugiau 
narių, nes knygų, istorijų skaity
mas yra ganėtinai intymus, subtilus 
dalykas. Choras negali skaityti, tad 
mes pradedame nuo kelių narių ir 
po truputėlį judame į priekį."

Paklausta, kokias knygas mėgsta 
pati, režisierė susimąsto: „Knygų 
turiu labai daug, sunku ką nors iš
skirti. Prisipažinsiu, labai mėgstu 
šiuolaikinę lietuvių literatūrą vai
kams: Kęstutį Kasparavičių, Nijolę 
Kepenienę, Vytautą V. Landsbergį.

Tokios gražios tos vaikiškos kny
gos, kad imi jas, skaitai ir negali 
atsitraukti", -  teigia V. Staševičiūtė. 
Mėgstamiausias jos personažas -  
Mikė Pūkuotukas:„Jis kažkoks am
žinas. Jo išmintis nesenstanti, gali 
skaityti ir skaityti", -  prisipažįsta 
Virgilija.

Režisierė atskleidžia, kad būtent 
vaikiškos literatūros skaitymas-vai- 
dinimas, dėmesys vaikų auditorijai 
šiuo metu yra svarbiausias Knygos 
mėgėjų teatro uždavinys. Tam įta
kos turėjo ne tik režisierės meilė 
vaikiškai literatūrai, bet ir noras

sudominti mažuosius knygomis. 
„Galbūt jie, pamatę mūsų vaidini
mą, bent trumpam atsitrauks nuo 
kompiuterių, paims į rankas knygą, 
paskaitys ir įsitrauks į skaitymą, 
pajus jo malonumą. Aš matau, kad 
net ir mano studentai -  jie neskai
to arba skaito labai mažai. Galima 
sakyti, kad poreikis skaityti yra be
veik išnykęs",- vertina nelinksmą 
šiandieninę situaciją.

Naujojo teatro narėms, Šiaulių 
universiteto studentėms, rengia
mas vaidinimas vaikams taip pat 
svarbus: jos studijuoja pradinio 
ugdymo pedagogiką ir ikimoky
klinį ugdymą. Merginos pasakoja, 
jog vaidindamos teatre, išmoksta 
valdyti savo balsą, įgyja viešo kal
bėjimo ir sceninės patirties, įgauna 
pasitikėjimo savimi. „Pastebime, 
kad po repeticijų teatre, po atliktų 
pratimų, išmoktų žaidimų, kūrybiš
ko ir nuoširdaus bendravimo daug 
drąsiau ir lengviau jaučiamės pas
kaitų metu", -  savo įspūdžiais dali
jasi pakalbintos dalyvės.

Knygos mėgėjų teatro vadovė 
V. Staševičiūtė kviečia ateiti į ko
lektyvą visus norinčius -  vaikus, 
jaunimą ir suaugusiuosius. „Mūsų 
teatras yra atviras visiems. Nėra 
jokio cenzo -  amžiaus, išsilavinimo 
ar teatrinės patirties. Esate laukia
mi",- tokiu kvietimu pokalbį apie 
gimstantį naują teatrą baigia reži
sierė Virgilija Staševičiūtė.
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