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Skaitymai teatro šviesoje 

Projekto tikslas – per tiesiogine patirtimi grįstą pažintį su teatro ir literatūros meno sritimis, šių meno sričių 

sintezę ir eksperimentines formas, įtraukti vaikus ir jaunimą į aktyvią kūrybinę veiklą, taip prisidedant prie 

paauglių ir jaunimo kūrybiškumo lavinimo, kultūrinių, meninių ir socialinių kompetencijų ugdymo. 

Terminas: 2018 m. rugpjūčio 1 d. – gruodžio 25 d. 

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“. 

Projekto partneriai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos karalienės Luizės 

jaunimo centras, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, „Vėtrungės“ gimnazija. 

Trumpas projekto pristatymas. Projekto metu bus siekiama originaliomis edukacijomis sudominti paauglius 

ir jaunimą menu, pasiūlyti jiems patrauklias ir intriguojančias kūrybinio bei meninio lavėjimo galimybes. Tuo 

tikslu pagrindinėmis meno sritimis bus pasirenkamas teatras ir literatūra. Projekto metu dalyviai gilinsis į 

klasikų ir šiuolaikinių autorių literatūrą pasitelkiant skirtingas teatro formas, žanrus, įvairius teatrinius 

stilius, ar atskirus jų elementus. Tiesioginis (teorinis ir praktinis) teatro ir literatūros meno sričių pažinimas 

čia bus pasitelkiamas kaip pagrindinė priemonė jaunimo kūrybiškumui ugdyti, kultūriniam ir meniniam jo 

lavinimui. Projekto dalyviai ne tik bus skatinami kritiškai vertinti kūrinius (aptarti, diskutuoti), lavinti 

vaizduotę, bet ir kurti (rašyti scenarijus, mizanscenas), vaidinti, improvizuoti, tokiu būdu gerinant ir 

bendravimo, komandinio darbo bei komunikacinius įgūdžius. Iki metų pabaigos Jaunimo skyriuje vyks 

užsiėmimų ciklą, kuriame bendrausime su: „Stalo teatro“ aktoriais, dramaturgu Mindaugu Valiuku, 

„Klaipėdos lėlių teatro“ aktoriais, pantomimos teatro „A“ režisieriumi, mimu Aleksu Mažonu ir 

improvizacijos teatro „Kitas kampas“ aktoriais. 

 

Projekto vadovė: 

Mingailė Adomaitienė  

Vaikų ir jaunimo skyriaus metodininkė  

Tel. (8 46) 314728 

El. p. jaunimas@biblioteka.lt 
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Kūrybinis scenarijaus rašymas su dramaturgu Mindaugu Valiuku 

Rugsėjo 27 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 

Jaunimo skyrius (Tilžė g. 9) kvietė į pirmąjį susitikimą – kūrybinį scenarijaus 

rašymą su dramaturgu Mindaugu Valiuku.  

Atrodo neįtikėtina, kaip knyga gali virsti spektakliu ir atsiskleisti visiškai kitaip. O 

dar įdomiau, kai gali pamėginti teatro uždangą bent šiek tiek praskleisti pats. 

Projektas „Skaitymai teatro šviesoje“ skirtas 14–19 metų moksleiviams, 

kuriems smalsu sužinoti, kaip gimsta scenarijai, kaip tas scenarijus gali tapti 

stalo, lėlių ar pantomimos spektakliu ar net kūrybine improvizacija kitu kampu. 

Per tiesiogine patirtimi grįstą pažintį su teatro ir literatūros meno sritimis bus 

siekiama įtraukti vaikus ir jaunimą į aktyvią kūrybinę veiklą ir taip prisidėti prie 

paauglių ir jaunimo kūrybiškumo lavinimo, kultūrinių, meninių ir socialinių kompetencijų ugdymo. Manome, 

kad gebėjimai rasti kūrybiškus sprendimus, prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų, improvizuoti skirtingose 

situacijose yra būtini kiekvieno žmogaus sėkmingam augimui. 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

Literatūra stalo teatre 

Spalio 17 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 

Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9) kartu su „Stalo teatro“ (Vilnius) profesionalių 

menininkų trupe kvietė į kūrybines-improvizacines dirbtuves, kurių metu net ir 

patys netikėčiausi daiktai prabilo literatūros herojų kalba. 

 

 

 

 

Užsiėmimas „Žodį keičiant judesiu“ 

Spalio 26 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 

Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 9) kvietė į užsiėmimą „Žodį keičiant judesiu“ kartu 

su Pantomimos teatro „A“ aktoriumi A. Mažonu.  

 

 

 

 



 

Sukurk knygos personažo lėlę 

Lapkričio 8 d. 16.00 val. ir lapkričio 27 d. 15.00 val. Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 9) vyko 

Kūrybinės dirbtuvės su Klaipėdos lėlių teatru „Sukurk knygos personažo 

lėlę“. Užsiėmimų metu dalyviai susipažino su lėlių teatro istorija, 

skirtingomis (veikimo principu ir panaudojimo vaidinime galimybėmis) 

teatrinėmis lėlėmis, literatūros kūrinių perkėlimo į sceną galimybėmis. 

Vadovaujant teatro aktoriams, gilinosi į pasirinktą šiuolaikinio lietuvių 

autoriaus kūrinį, analizavo personažus, kūrė personažus-lėles.  

 

 

 

Literatūros kūrinių improvizacija kitu kampu 

Lapkričio 14 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 9) kvietė į „Literatūros kūrinių 

improvizacija kitu kampu“. Svečiiavosi improvizacijos teatras „Kitas 

kampas“.  

 

 

 

 

 

Kokią šviesą skaitymui renkiesi tu? 

Šį rudenį Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje vartomų knygų lapai 

mirgėjo visomis įmanomomis spalvomis. Kad skaitymas taptų malonesnis, paslaptingesnis ir labiau 

viliojantis, į pagalbą pasikvietėme skirtingų teatrų aktorius ir įgyvendinome projektą „Skaitymai teatro 

šviesoje“ (finansavo Lietuvos kultūros taryba). 

Projektą kūrybinėmis scenarijaus rašymo dirbtuvėmis pradėjo dramaturgas M. Valiukas. Visi dalyviai turėjo 

galimybę perskaitytą knygą ar tiesiog galvoje besisukančias mintis paversti į sėkmingą teatro ar kino 

scenarijų. Sėkminga projekto pradžia įkvėpė skaityti teatro šviesoje toliau. Kaip knyga ir jos žodžiai gali 

prabilti daiktais, patirtimi su vaikais dalinosi Vilniaus „Stalo teatro“ įkūrėja, daiktų bei objektų teatro 

pradininkė Lietuvoje, S. Degutytė. Užsiėmimo metu buvo galima ne tik stebėti, bet ir patiems išbandyti kaip 

paprasčiausi, kasdieninėje buityje naudojami daiktai, pavirsta pasakų personažais, tereikia tik pasitelkti savo 



išradingumą ir pažadinti vaizduotę. Ilgėjant rudens vakarams šviesos po truputį geso ir knygas prabilti kūno 

judesiais, žvilgsniu ar mostu įkvėpė pantomimos teatro aktorius A. Mažonas. Negalvok apie tai kas yra 

aplink tave, nesirūpink ar viską darai teisingai. Galvok, kad nori perteikti kitiems savo pačią svarbiausią mintį 

ir tikėk tuo ką darai – žodžiai judesyje tapo šio vakaro moto. Vakaras bibliotekoje gali padėti ne tik pamėgti 

skaityti, bet ir pasigaminti ir vitamino C. Netikite? Vadinasi nebuvote susitikime su improvizacijų teatro 

„Kitas kampas“ aktoriumi B. Latėnu. Netikėtos situacijos, ekspromto subtilybės ir nuo veidų nedingstančios 

šypsenos leido norėti, kad vakaras niekada nesibaigtų.  

Projektą su tokia pat gera nuotaika ir pozityvo užtaisu visai žiemai, pabaigė Klaipėdos lėlių teatro 

kolektyvas, paskatinęs prisiminti pačias brangiausias vaikystėje skaitytas knygas, jų veikėjus ir tiesiog čia, 

bibliotekoje, prikelti savo herojus tolimesniam gyvenimui. Teatras skaitymui netrukdo – neklausėm, bet 

manom, kad pritartų susitikimų svečiai - „Ąžuolyno“, „Aukuro“, „Vydūno“, „Vėtrungės“ gimnazistai. Teatro 

šviesoje skaityti gera – įsitikino ištikimiausi šio projekto dalyviai - S. Dacho progimnazijos moksleiviai, lydimi 

savo entuziastingojo teatro mokytojo K. Makausko. Taigi, skaityti – sveika. Tik nepamirškite pasirinkti 

tinkamos šviesos. 


