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Valdovtt ri.iml! paramos fondas , Lietuvos jaunimo 
turizmo centras ir Lietuvos dailes muziejaus Meno 
pazinimo centras, t((sdami Lietuvos valdovl! ri.iml! 
atkurimo garsinimo projekt<:J:, paskelbe mokinil! 
projekt&, , Valdovtl ri.iml! muge". Jo organizatoriai sieke 
supazindinti salies mokinius su vienu is reiksmingiausil! 
bei didziausil! XX - XXI amzil! sandi.iroje tyrinetu 
Lietuvos paveldo objektu, jo istorija ir atkurimu bei 
paskatinti Lietuvos moksleiviq iniciatyvum&, ir 
kurybiskum&,. 

Projekte dalyvavo 14- 18 metl! bendrojo lavinimo 
mokykll! pavieniai mokiniai, mokinil! grupes, klases, 
dramos burelil! kolektyvai . 

Mokinil! projektas ,ValdoYl! riiml! muge" vyko nuo 
2005 m. vasario 1 d. iki 2005 m. bidelio 18 d. ir j i 
sudare trys dalys: 

Dr. DAIVA STEPONAVICIENE 

Vilniaus pilitt valstybinio kultUrinio rezervato direkcijos 

Mokslinitt tyrimtt skyriaus vyr. specialiste 

1) Mokymai: proj ekto dalyviams organizuoti 
seminarai , paskaitos , susitikimai su tyrejais ir 
specialistais , ekskursijos po Valdovl! riimus ir 
archeologinil! radinil! parod&, Taikomosios dailes 
ffiUZieJUje ; 

2) Dirbtuves: keramikl!, odininkl!, sa ltkalvitl. 
juvelyrq, kurie savo dirbinius modeliavo pagal muziejaus 
parodoje eksponuotus pavyzdzius , priziiirimi ir 
konsultuojami specialistl!. Uz si&, projekto dali buvo 
atsakingos Meno pazinirrio centro vadove Nideta 
Jarockiene ir centro darbuotoja Sigita Blaziunaite, 
darbuotis padejo Vs{ ,Amahl gildija"; 

3) Teatras: 15 moksleivil! grupil! burtais issitrauke 
biisimus vaidmenis, kuriuos smaiksciai ivardino 
renginio organizatoriai: valdovas ir jo spalvingoji svita 
(Lazdijl! M. GustaiCio vidurine mokykla) ; cirko artistai 
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Moksleiviai apiiiiri Zemutines pilies archeologinius radinius. 
Edmundo Kulikausko nuotrauka. 

ir egzotiski gyviinai (Klaipedos Vydiino vidurine 
mokykla); nematyti neregeti akrobatai (Utenos r. 
Uzpalil.J. vidurine mokykla); patys juokingiausi klounai 
(Sirvintl.J. r. Ziball.J. pagrindine mokykla); mazi, bet 
nepakeiciami dvaro liliputai (Vilniaus r. Lavoriskil.J. 
vidurine mokykla); visada kandziai pasiepiantis lelil.J. 
teatras (Vilniaus Gabijos gimnazija); uzjuril.J. uzmaril.J. 
muzikantai (Kauno ,1\zuolo" vidurine mokykla); 
ilgakojll sokejl.J. trupe (Vilkaviskio vyskupijos 
krikscioniskosios kultiiros centro vidurine mokykla); 
paslaptingi uzsienio salil.J. keliautoj ai (Kauno J ono 
Basanaviciaus vidurine mokykla); skardziabalsiai 
pirkliai (Marijampoles Marijonl.J. vidurine mokykla); 
kuproti elgetos ir priekabiis cigonai (Lazdijl.J. r. 
Sventezerio vidurine mokykla) ; bebaimiai riteriai ir 
susizavejusios damos (Kretingos Pranciskonl.J. 
gimnazija); nesugundomi vienuoliai ir dievobaimingos 
miestietes (Vilniaus Karoliniskil.J. gimnazija); 
ilgapirsciai vagys ir rustiis tvarkdariai (Akmenes r. 
Ventos vidurine mokykla); isilinksmintt ir selstantys 
miestelenai (Kauno Simono Daukanto vidurine 
mokykla). Teatro uzsiemimus vede aktorius 
Gediminas Storpirstis, jam talkino senosios muzikos 
ansamblis ,Banchetto musicale" (vadove Jurate 
Viciene), kuris moke vaikus senovinio sokio 
zingsnil.J.. Teatro dalyviai gavo trumpus iliustruotus 
vaidmenl.J. aprasymus ir bendr~ baigiamojo renginio 
scenanJl.J.. 

Saulet~ 2005 m. birielio 18 dienos popiett( Vilniaus 
Katedros aiksteje, prie atstatoml.J. Valdovl.J. riiml.J. 
susirinktt vilnieciai ir miesto sveciai stebejo ispiiding~ 
baigiam£tii mokinil.J. kiirybinio projekto ,Valdovl.J. riiml.J. 
muge" regini, kuriame dalyvavo apie 400 moksleivil.J. 
is ivairil.J. Lietuvos vie11.J.. M~ksleiviai iji susirinko gerai 
nusiteiktt ir pasiruost( pristatyti atsakingai parengt~ trijl.J. 
menesil.J. darb~. Jie demonstravo puiki~ scenintt kultiir'b 
vilkejo pacil.J. pasisiiitais kostiumais, atspindinciais ne 
tik vaidinam~ personaz~, bet ir parodanciais rimtC:J: 
profesini pasiruosim~ tiek atkuriant istorintt stilistikll:, 
tiek drabuzil.J. gamybos meistriskum~. Stebino puikus 
muzikavimas, deklamavimas, sokio menas. Zodziu, 
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Moksleivh( darbai. 
D. Sirgedaites nuotraukos. 

reginys isties buvo vertas atskiros TV Jaidos. Gaila, 
kad visiems kolektyvams neuzteko nominacijl.J.: buvo 
kreipiamas demesys i vaidyb~, turinio ir formos 
istoriskum~, sugebejim~ per trump~ 7 minucil.J. 
pasirodym~ itikinti ziurovus savo nepralenkiamumu. 
Ziuri, ivertinusi visus pasirodymus, geriausia trupe 
paskelbe Vilniaus Gabijos gimnazijos aukletines, 
pristaciusias , Visada kandziai pasiepianti lelil.J. teatr~". 

Teatro trupil.J. pasirodymai, kuriuos puikiai pristate 
Vilniaus ,1\zuolo" vidurines mokyklos moksleivis 
Rokas Mikalauskas, truko apie pustrecios valandos. Tuo 
pat metu vyko ir dirbtuvilt dalyvilt darbll paroda-muge. 
Cia buvo galima isigyti spalving~ skrybeltt, imantrl.J. 
papuosal~, odinius batus ar kaps~ pinigams, k~ tik 
,iskeptC:J:" kokli, tinkanti ir siuolaikiniam naml.J. zidiniui 
papuosti, israitytC:J: metalini rakt4 pritaikyt~ atrakinti bet 
koki~ sirdi. Dirbtuvil.J. dalyviai taip pat buvo apdovanoti 
bei ivertinti ne tik organizatoril.J., bet ir renginio svecil.J.: 
muges lankytojai uz mokinil.J. gaminius paaukojo 478 
litus, kurie yra paskirti ValdoVl.J. riimams atkurti. 
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Moksleivil{ teatro trupes pasirodymas. Edmundo Kulikausko nuotrauka. 

TreCius metus is eiles surengtas moksleiviq projektas 
issiskyre veiklos krypCiq ir moksleiviq gausa. Renginio 
organizatoriai liko su:Zaveti mokiniq entuziazmu bei 
kurybiniais sprendimais. Po sio renginio pradeta 
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svarstyti, ar nevertetq Valdovq rumq muges rengti 
kiekvienais metais ir taip fonnuoti moksleiviQ projekto 
,Valdovt! rumQ muge" tradicijas. 

Projekto dalyviai. Edmundo Kulikausko nuotrauka. 

LIE TUVOS PIL YS 2005 


