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MËGËJØ TEATRAI

PLUNGËS KULTÛROS CENTRO
VAIKØ IR JAUNIMO TEATRAS

„SAULA“

S I G I T A MATULIENË

Nuotraukoje – Plungës vaikø ir jaunimo teatro „Saula“ aktoriai spektaklyje „Velnio monai“
(pastatytas pagal pagal lietuviø liaudies pasakas). Fotografas Romas Lukoðius

Teatras „Saula“ (vadovai Sigita ir Romas
Matuliai) – 80-ies jaunø þmoniø, mylinèiø
teatrà ir savo laisvalaiká áprasminanèiø
teatro menu, kolektyvas, dirbantis studijiniu metodu. Jiems teatras – ne rezultatas,
o asmenybës vystymosi priemonë. Per savo kûrybos 20 metø laikotarpá teatras pastatë 34 spektaklius bei keletà poetiniø
kompozicijø. Kas dveji metai Plungëje rengiama plaèiai pripaþinta tarptautinë teatrø
laboratorija-festivalis „Maþoji Melpomenë“, kasmet – kultûrinës edukacijos teatrinio veiksmo projektai „Atviras teatras 24“
ir Atviras teatras: vëjø vaikai“,
„Teatr Ar tas“, „Vaikiðko teatro pavasaris“, „Mes esam vienodi – mes norime

bûti kartu“ ir kt. plungiðkiø teatralø organizuojami renginiai á kultûriná-meniná
veiksmà átraukia daug bendraminèiø, scenos mëgëjø.
Teatro aktoriai yra nuolatiniai ir kitø ávairiø renginiø, projektø, konkursø iniciatoriai,
rengëjai bei vedëjai.
Nuo 2002 m. kolektyvas – Lietuvos mëgëjø teatrø sàjungos narys.
„Saula“ – daugelio respublikiniø ir tarptautiniø teatro festivaliø dalyvis, nominantas ir laureatas. Kolektyvo spektakliai, aktyvi ir inovatyvi teatro projektinë veikla pratæsia gilias Plungës kraðto teatro tradicijas, suteikia jam kultûriná savitumà ir unikalumà.

Teatras „Saula“ 2005 m. apdovanotas
aukðèiausia mëgëjø meno nominacija
„Aukso paukðtë“.
Net 7 kartus ðis kolektyvas pripaþintas
respublikinio teatro konkurso „Ðimtakojis“
laureatu, 2 kartus – pasaulio vaikø teatrø
atrankø laureatu. Lietuvos liaudies kultûros centras kolektyvui uþ geriausià vaikiðkà spektaklá yra paskyræs nominacijà „Tegyvuoja teatras“. „Saula“ – tarptautinio
konkurso, vykusio Minske (Baltarusija),
„Grand prix“ laimëtojas.
Teatras savo spektaklius yra rodæs Lenkijoje, Èekijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir Belgijoje.
„Saula“ ákûrëjams ir reþisieriams Si-

Plungës kultûros centro vaikø ir jaunimo teatro „SAULA“ aktoriai po spektaklio „Katës namai“. 2014 m. Nuotrauka Romo Lukoðiaus
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Ið kairës: scena ið Plungës vaikø ir jaunimo teatro „Saula“ spektaklio Velnio monai“ (pastatytas pagal lietuviø liaudies pasakas); scena ið Plungës
vaikø ir jaunimo teatro „Saula“ jaunimo grupës spektaklio, pastatyto pagal V. Mastrosimone „Pykðt pokðt tu negyvas“. 2013 m. Romo Lukoðiaus
nuotraukos

gitai Matulienei ir Romui Matuliui yra paskir ta Lietuvos Respublikos kultûros ministerijos premija „Uþ geriausiai parengtus ir vykdomus kultûrinës edukacijos
projektus“.
2014 m. geguþës 7–12 dienomis teatras „SAULA“ Plungës kultûros centre surengë IX tarptautiná vaikø ir jaunimo teatrø
festivalá-kûrybinæ laboratorijà „Maþoji Melpomenë“. Tai vienas didþiausiø jaunimo teatro projektø, ágyvendinamø ne tik Plungëje, bet ir visoje Lietuvoje. Ði kas antri metai vykstanti teatro ðventë sukvieèia á vienà bûrá geriausius Lietuvos ir uþsienio jaunimo teatro kolektyvus.
Geguþës 14–19 d. „Saula“ dalyvavo

Suomijos Kouvola mieste vykusiame
prestiþiniame Suomijos tarptautiniame
profesionaliø teatrø festivalyje, kurá kasmet
rengia Nacionalinë Suomijos teatrø sàjunga.
Ðiais metais festivalyje dalyvavo teatrai ið

Suomijos, Ðvedijos, Italijos, Ispanijos,
Rusijos ir Lietuvos. Plungës teatras „Saula“
festivalyje parodë spektaklá „Velniø monai“,
sukurtà Lietuviø liaudies pasakø motyvais.
.

Plungës rajone veikia ir daugiau vaikø bei jaunimo teatro kolektyvø.
Plungës kultûros centro jaunimo dramos teatras „Vyturys“ – daugelio mieste vykstanèiø jaunimo ðvenèiø organizatorius, nuolatinis Plungës rajono ðvenèiø „Vaikiðkas
teatro pavasaris“, Lietuvoje vykusiø teatro ðvenèiø „Pastogëlës“ bei „Ðimtakojis“
dalyvis.
Þemaièiø Kalvarijoje Rima Jokubauskienë vadovauja miestelio kultûros centro
vaikø dramos bûreliui „Èipolinas“. Jis taip pat daþnai organizuoja ávairius vaikams ir
jaunimui skirtus renginius, vaikø popietes, dalyvauja Lietuvoje organizuojamose vaikø ir jaunimo teatro ðventëse „Vaivorykðtë“, „Dëdës Teatro savaitë“ ir kt.
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