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Gegužės 16 dieną Girdžių klojime vyko tradicinė, jau penktoji, klojimo teatrų krivūlė. Šiųmetė
šventė skirta etnografinių regionų metams, todėl spektaklius dovanojo artistai iš skirtingų
Lietuvos regionų.

Mažąją Lietuvą atstovavęs Juknaičių teatras parodė linksmą spektaklį „Žentukai“. Iš Šiluvos
atvykęs ir Žemaitijai atstovavęs teatras pakvietė į „Maušos karčemą“, o Lukšių teatras, kuris
buvo Suvalkijos regiono atstovas, dovanojo puikią komediją „Nėra to gero kas neišeitų į blogą“.
Itin daug aplodismentų sulaukė Girdžių teatro „Mituvis“ komedija „Bobutės susipyko“. Girdžiškiai
atstovavo vakarų Aukštaitijai.

Šventė sulaukė ir viso būrio svečių. Administracijos direktoriaus pavaduotojas Viktoras
Ganusauskas pasidžiaugė girdžiškių iniciatyva puoselėti mėgėjų teatro meną bei prisipažino jau
seniai simpatizuojantis Girdžiams ir girdžiškiams, todėl pažadėjo būti dažnas svečias tiek
šventėse, tiek sprendžiant iškilusias bėdas.

Vienas iš šventės organizatorių seniūnas Darius Juodaitis sveikindamas teatralus ir žiūrovus
džiaugėsi, kad šie esantys ypatingi, nes pabėgę nuo kasdienybės darbų ir reikalų dalyvaudami
klojimo teatrų krivūlėje prisilies prie to kas šventa – prie mūsų visų tautinių šaknų. Nes klojimo
teatras yra vienas iš pagrindinių ramsčių, laikančių mūsų tautiškumą, suteikiantis išskirtinumo.
Jis telkė mūsų protėvius, telkia ir mūsų kartas.

Šventės organizatoriai: Jurbarko KC Girdžių skyriaus darbuotojai Loreta Zdanavičienė,
Algimantas Vizbara bei seniūnas D. Juodaitis dėkoja ir rėmėjams, be kurių šią šventę surengti
būtų buvę labai sunku: Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, UAB „Molupis ir CO“, R.
Pinaičio įmonei, J. Ir V. Dapkams bei visam būriui talkininkų. Pagrindinis šventės rėmėjas
verslininkas ir savivaldybės tarybos narys Daivaras Rybakovas sveikindamas šventės dalyvius
tikino, kad tokių gerų renginių, kokie rengiami čia, Girdžiuose, trūksta. Teigė, kad jam labai gera
būtų su teatralų bendruomene aplinkoje, kuri turi labai gerą aurą.

Šventės dalyviai galėjo netik akis į spektaklius paganyti, jiems muzikavo Girdžių kapela,
vadovaujama A. Vizbaros, kieme paragauti ant laužo virto žuvienės kvietė žvejas Gintas
Kisielius.
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Po krivūlės, tradiciškai žiūrovams parodę savo naujo spektaklio premjerą, Girdžių teatro artistai,
vadovaujami režisierės L. Zdanavičienės, pradeda gastroles tiek po aplinkinius kaimus, tiek ir
po visą Lietuvą. Šiemet, panašu, kad pavyks aplankyti ir užsienio žiūrovus – jau birželio
pabaigoje girdžiškių spektaklis bus rodomas Punske (Lenkija).

„Girdžiai“ inf.
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